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Voorwoord 

 

Als kind trok ik mij op vrije middagen graag terug met een boek en reisde af naar het 

verleden. Mijn favoriete roman was De stomme van Kampen van Thea Beckman, een verhaal 

geïnspireerd op de doofstomme landschapsschilder Hendrick Avercamp. Het naschrift in het 

boek sprak tot mijn de verbeelding, het feit dat Hendrick echt had bestaan vond ik 

interessant. In het Rijksmuseum moest en zou ik dan ook Avercamps werk zien. Ook vorig 

jaar heb ik nog genoten van de overzichtstentoonstelling: ‘IJspret’. Natuurlijk vanwege 

Avercamps schildertalent, maar ik denk dat het bij mij ook een stukje nostalgie bovenhaalde 

van die middagen van toen.         

 Niet alleen de roman over de landschapsschilder kon mij bekoren, vele historische 

jeugdromans heb ik verslonden. Deze romans wakkerden onbewust mijn belangstelling voor 

geschiedenis aan, hoe fictief de boeken soms ook waren.      

 De Commissie Van Oostrom heeft een nationale canon geconstrueerd, bestaande uit 

vijftig vensters, die elke Nederlander zou moeten kennen. In het rapport van de Commissie 

Van Oostrom worden historische jeugdromans aanbevolen bij ieder venster.   

 De master toegepaste literatuurwetenschap is gericht op de manier waarop literatuur 

functioneert in de maatschappij. De mate waarin de historische jeugdroman kan worden 

gebruikt in het geschiedenisonderwijs in de onderbouw van de middelbare school is voor 

mij een maatschappelijk relevant vraagstuk dat goed aansluit op mijn specialisatie. Voor mij 

bracht (jeugd)literatuur, geschiedenis, onderwijs en beleid de mix van toegepaste 

literatuurwetenschap waar ik mijn studie graag mee wil afsluiten.  

 

In dit voorwoord wil ik graag Dick Schram bedanken, mijn begeleider van de Vrije 

Universiteit van Amsterdam voor zijn adviezen, steun en bemoediging. Ook wil ik mijn 

dank uitspreken naar mijn familie en vrienden die altijd klaar stonden mij te helpen. 
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Inleiding 

 

De canon van Nederland werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap samengesteld door de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Deze 

commissie stelde de historische en culturele canon van Nederland samen, bestaande uit 

vijftig thema’s (vensters) die handelen over belangrijke personen, teksten en kunstwerken, 

voorwerpen en verschijnselen uit onze geschiedenis. De vijftig vensters verhalen de 

ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt.1     

 De overheid kwam tot het besluit van canonvorming omdat zij wilde werken aan het 

historisch besef van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. De canon werd onder 

andere gevormd met het oog op het bieden van een handreiking voor de overdracht van de 

geschiedenis.2           

 De geschiedenis wordt door auteurs van historische romans gebruikt als inspiratie. 

De manier waarop deze vervolgens wordt uitgewerkt kan erg verschillen. Binnen de 

jeugdliteratuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden ten aanzien van de functie 

van literatuur. Van oorsprong is de jeugdliteratuur moralistisch en belerend, maar ze heeft 

zich sinds het ontstaan verder ontwikkeld. Vanaf de jaren tachtig is een trend van 

literarisering waarneembaar binnen de jeugdliteratuur. Het boek Kleine Sofie en Lange Wapper 

van Els Pelgrom uit 1984 wordt bestempeld als het begin van de periode van het literaire 

kinder- en jeugdboek. Interessant is het te kijken of deze opvatting in de historische 

jeugdroman na 1984 is terug te vinden.       

 Verschillende boeken uit de jeugdliteratuur zijn aan de vensters uit de nationale 

canon te koppelen. De Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon doet in haar rapport 

boeksuggesties die aansluiten op de vensters. Stichting Lezen heeft in samenwerking met het 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, met medewerking van Stichting entoen.nu, de 

brochure Geschiedenis in een boekenkast: De cultuur-historische canon in 50 verhalen voor kinderen 

van 8-14 jaar uitgegeven. De aanbevelingen in het rapport van de commissie beperken zich 

echter tot het geven van bibliografische gegevens en een leeftijdsindicatie. De brochure 

Geschiedenis in een boekenkast belicht bij ieder venster een enkel boek en biedt tevens 

bibliografische gegevens en een leeftijdsindicatie voor de andere romans.    

                                                           
1 Ministerie van OCW en de Ontwikkeling Nederandse Canon, ‘De canon van Nederland: vijftig vensters op toen en 

nu’, 16-10-2009, http://www.minocw.nl/actueel/persberichten/12025/de-canon-van-nederland-vijftig-vensters-

op-toen-en -nu.html, (01-‘10). 

2 Ibidem. 

http://www.minocw.nl/actueel/persberichten/12025/de-canon-van-nederland-vijftig-vensters-op-toen-en%20-nu.html
http://www.minocw.nl/actueel/persberichten/12025/de-canon-van-nederland-vijftig-vensters-op-toen-en%20-nu.html
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Voor de onderwijspraktijk is het relevant om te onderzoeken in hoeverre de boeken met 

betrekking tot een bepaald venster inzetbaar zijn voor het literatuur- en 

geschiedenisonderwijs. Deze scriptie heeft als doel een handreiking te bieden aan het 

onderwijs door een brug te slaan tussen theorie (rapport) en praktijk (het onderwijs).  

Gekozen is voor het venster slavernij vanwege de ontwikkelingen op het gebied van 

ideologie en persoonlijke interesse. Vanwege de afbakening worden enkel van oorsprong 

Nederlandstalige boeken gerekend tot de data. 

 

Deze situatie  laat zich verwoorden in de volgende onderzoeksvraag en deelvragen: 

 

In hoeverre kan de historische jeugdroman verschenen vanaf 1984 handelend over het 

venster slavernij uit de nationale canon, worden ingezet voor het  literatuur- en 

geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het vwo, de havo en de theoretische leerweg 

van het vmbo? 

 

1. Op welke manier kunnen ideologie en literaire waarde zich manifesteren in de 

jeugdliteratuur? 

2. In hoeverre is de historische jeugdroman met betrekking tot het venster slavernij 

ideologisch en literair van aard? 

3. Op welke manier kan de historische jeugdroman betreffende het venster slavernij ingezet 

worden in het onderwijs? 

 

Vanwege afbakening zijn de gemengde, de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo niet opgenomen in dit onderzoek. Wanneer we in dit onderzoek 

spreken over de onderbouw van de middelbare school doelen we op de eerste drie klassen 

van het vwo en de havo en de eerste en tweede klas van de theoretische leerweg van het 

vmbo.  

 

In hoofdstuk één wordt aandacht besteed aan de definiëring van de term kinder- en 

jeugdliteratuur. Een beknopt overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling binnen de 

kinder- en jeugdliteratuur en de mogelijke benaderingen. Vervolgens wordt ingezoomd op 

de historische jeugdroman.          

 Het tweede hoofdstuk handelt over de nationale canon: het doel en de achtergronden 

van het instellen van een canon van Nederland; de reacties op de canon en de mogelijkheden 



9 
 

die de canon biedt voor het onderwijs. Ten slotte wordt het gekozen venster kort toegelicht.

 In het derde hoofdstuk staat de representatie van de werkelijkheid en de daarin 

verhulde ideologie centraal. Iedere boodschap bevat verborgen betekenissen die uiting 

geven aan een bepaalde ideologie. De aandacht gaat uit naar de systemen en de daarop 

aansluitende theorieën, met name de constructieve benadering. Vervolgens wordt de 

ideologie en de relatie tot codes besproken.       

 Hoofdstuk vier is gericht op het opstellen van een instrumentarium van analyse. De 

aandacht gaat uit naar ideologie in de historische jeugdroman en de componenten van 

historische fictie. De studie van Auerbach wordt aangehaald om te kijken naar 

mogelijkheden om de representatie van de werkelijkheid te bestuderen. De mogelijkheden 

die de narratologie biedt analyse voor de analyse van verhalen worden aangehaald zodat 

een instrumentarium voor de analyse van de historische jeugdroman kan worden opgesteld.

 Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de uitwerking van de analyses geboden en wordt 

in kaart gebracht in hoeverre ideologie en literaire waarde zich manifesteren in de 

historische jeugdromans.  Hoofdstuk zes bespreekt de kerndoelen en leerlijnen van het 

literatuur- en geschiedenisonderwijs, ook worden in dit hoofdstuk lesvoorstellen gedaan 

voor de praktijk. Het zevende hoofdstuk tracht ten slotte een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvraag en de deelvragen. 
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Hoofdstuk 1 Kinder- en jeugdliteratuur 

 

Dit hoofdstuk biedt een kader voor het bespreken van de kinder- en jeugdliteratuur. In de 

eerste paragraaf gaat de aandacht uit naar de definiëring van de term kinder- en 

jeugdliteratuur. Tevens komt het begrip literaire waarde aan de orde in deze paragraaf. 

Daarna zal een kort overzicht worden gegeven van de historie van de kinder- en 

jeugdliteratuur. Hierbij wordt geen volledigheid nagestreefd, het doel van dit overzicht is 

een beeld te schetsen van de ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderzoek. 

Vervolgens zal in de derde paragraaf een beeld worden gegeven van mogelijke opvattingen 

in de benadering van jeugdliteratuur. Ten slotte behandelt de vierde paragraaf de historische 

jeugdroman. 

 

§1.1 De typering van kinder- en jeugdliteratuur 

In de samenstellingen kinderliteratuur en jeugdliteratuur verwijst het eerste deel (kinder en 

jeugd) naar de doelgroep die wordt beoogd. Rita Ghesquière stelt dat er voor deze 

componenten drie mogelijke invullingen zijn te onderscheiden: ‘(1) literaire teksten geschreven 

door jongeren, (2) literaire teksten geschreven voor jongeren en (3) literaire teksten gelezen door 

jongeren.’3 Literair vat Ghesquière op in de ruimste zin van het woord, zij verstaat hieronder 

alle teksten die door lezers tot de literatuur worden gerekend.     

 Tot de kinderliteratuur worden de boeken en teksten gerekend voor kinderen vanaf 2 

à 3 jaar (peuter) tot 11 à 12 jaar (puberteit). Uitgaande van de jeugd als fase tussen het kind 

zijn en het volwassen worden, laat zij de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jarigen in de 

jeugdliteratuur bestaan. Vanaf 15 jaar kan ook gesproken worden over 

adolescentenliteratuur. 4 In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de jeugdliteratuur. 

 Met behulp van het begrip literariteit, een vertaling van het Russische woord 

‘literaturnost’, kunnen we aangeven wanneer een werk tot de literatuur behoort. Roman 

Jakobson expliceerde de term: literariteit is datgene dat een bepaald werk literair maakt. De 

Russische formalisten waren voortdurend bezig met vragen wat kunst en poëzie was. Kunst 

werd door Ŝklovskij omschreven als een manier om dingen te ervaren, het proces van het 

vervreemden stond centraal. Jakobson duidt dit aan met de aandacht voor het bericht om het 

bericht zelf. Later werd deze zuiver formalistische opvatting gewijzigd, men werd zich 

                                                           
3 Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2209, p. 9-10. 

4 Idem, p. 10.  
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bewust dat literatuur in verbinding staat met andere sociale systemen.5  

 Tynjanov stelde in zijn verhandeling over ‘Het literaire feit’ (1924) al dat de term 

literatuur niet te vatten is in een statische definitie. Normatieve kenmerken kunnen niet tot 

een volledige omschrijving leiden, hiervoor is een descriptieve benadering van literatuur 

noodzakelijk. De eigenschappen die ten grondslag liggen aan de literatuur veranderen 

voortdurend waardoor zij geen vaststaande kenmerken vormen om literatuur mee te 

definiëren. Literatuur is een vorm van taal die voortdurend in beweging is, ofwel te duiden 

als een dynamische taalconstructie.6        

 De opvattingen van een gegeven cultuur drukken een groot stempel op de bepaling 

en ontwikkeling van literatuur. Vaak kunnen we enige hiërarchie vinden binnen dergelijke 

opvattingen. In de ‘volwassen literatuur’ onderscheiden we hoog versus laag. Hoewel dit 

niet past binnen de waarden van grenzen die vervagen, zijn we als mens geneigd te 

classificeren. Ghesquière rept echter niet over het aangeven van dergelijke scheidslijnen 

binnen de kinderliteratuur. Kinderen zijn in tegenstelling tot de volwassen mens niet bezig 

met het classificeren van boeken in hoge en lage literatuur. Nicolaas Matsier stelt dat 

kinderen lezen over de volle breedte; uiteenlopende werken passeren de revue.7 De jeugd 

bevindt zich in een fase waarin de bewustwording van literaire waarde op gang komt.  

 Bij het toekennen van literaire waarde aan een tekst zijn kennisneming en 

interpretatie van belang. Het taalsysteem en andere conventiesystemen spelen een rol in het 

ondervinden van een esthetische ervaring. Het toekennen van literaire waarde berust op 

tekens die wij als conventioneel zijn gaan beschouwen. Afwijkingen binnen deze conventies 

bestaan, niet alle sociale groepen delen dezelfde conventies. De vorm en de inhoud 

beïnvloeden het waardeoordeel van de lezer, tenminste als zij in voldoende mate de 

conventies beheersen.8         

 De gangbare literatuuropvattingen hebben betrekking op: de relatie tekst-

werkelijkheid, materiaalbehandeling, de mogelijkheid literaire teksten op meerdere 

manieren te interpreteren en traditie en vernieuwing. Waarde wordt gehecht aan de relatie 

                                                           
5 Fokkema, D., ‘Literariteit’, In: Sleutelwoorden. Kernbegrippen uit de hedendaagse literatuurwetenschap, Peer, W. van, 

en K. Dijkstra (red.), Literatuur in veelvoud, nr. 3, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1991, p. 99-101. 

6 Tynjanov, J., ‘Het literaire feit’, In: Tekstboek literaire cultuur, (red.) Heusden, B. van, W. Steffelaar en P. Zeeman, 

OUNL/SUN, Nijmegen, 2001, p. 84-86. 

7 Matsier, N., ‘Klassieken en kinderen’, In: Literatuur zonder leeftijd, Nr. 33, lente 1995, p. 34. 

8 Fokkema, D., ‘Literariteit’, In: Sleutelwoorden. Kernbegrippen uit de hedendaagse literatuurwetenschap, Peer, W. van, 

en K. Dijkstra (red.), Literatuur in veelvoud, nr. 3, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1991., p. 102-103. 
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tussen tekst en de werkelijkheid; de waardering voor een tekst kan zowel op het fictionele als 

op het mimetische aspect gebaseerd zijn, of op een combinatie van beide. Onder 

materiaalbehandeling wordt bij de roman de opbouw van de vertelde geschiedenis verstaan. 

De taal wordt tevens tot het materiaal van behandeling gerekend. Meerdere betekenissen 

houden in dat de literaire teksten op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. 

Ten slotte de opvatting met betrekking tot traditie en vernieuwing; verwijzing naar het 

verleden wordt gewaardeerd, maar waarde wordt gehecht aan originaliteit.9   

 Om de mate van literaire waarde bij jeugdboeken te bepalen kunnen we ons bezinnen 

op het werk van Mikhail Bakhtin. In een studie naar het werk van Dostojevski noemt hij de 

term polyfonie. In de boeken van Dostojevski komt een veelheid aan onafhankelijke 

stemmen voor. De plurifomiteit bestaat uit gelijkheid in bewustzijn van de verschillende 

personages en hun werelden in een gebeurtenis, zij behouden tegelijkertijd de 

onafhankelijkheid van stem. Het personage is in Dostjevski’s roman is niet alleen een object 

van de woorden van de auteur maar ook een subject met eigen belangrijke woorden. De held 

is niet beperkt tot de gebruikelijke functies van karakters en plot ontwikkeling, maar moet 

ook niet worden gezien als de expressiemogelijkheid van de eigen ideologie van een 

auteur.10          

 Roman Ingarden beschreef het literaire kunstwerk als een geheel van op elkaar 

afgestemde lagen. Een harmonisch samenspel (ofwel polyfonie) wordt gevormd door: de 

klanklaag, de betekenislaag, de opgeroepen werkelijkheid en de schematische voorstelling.  

Volgens Ingarden diende de harmoniegedachte centraal te staan, eenheid van vorm en 

inhoud. De betekenis ligt niet buiten de tekst maar krijgt vorm in de taal. Naast harmonie 

zijn de metafysische kwaliteiten van het kunstwerk een belangrijke factor. Hiertoe behoren 

niet de moraliserende of belerende teksten waarin het verhaal een constructie is om een 

theoretisch idee te verkondigen. Ingarden doelde met het metafysische idee van het 

kunstwerk niet op een feit of gegeven dat de auteur ook op een efficiënte manier had kunnen 

verwoorden, maar op een bovenzinnelijke vorm die de complexiteit van het leven naar voren 

brengt. 11          

 Geïnspireerd door het werk van Ingarden trachtte Iser ook vat te krijgen op de 

diepere onuitgesproken dimensie van het kunstwerk. De literaire tekst verwijst niet direct 

                                                           
9 Luxemburg, J. van, M. Bal en W. G. Westeijn, Over literatuur, 4de druk, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 1999, p. 13-

26. 

10 Bakhtin, M., Problems of Dostoevsky’s Poetics, vertaald door R.W. Rotsel, Münster, Ardis, 1973, p. 4-5. 

11 Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2009, p. 24-25. 



13 
 

naar de werkelijkheid, maar schept iets wat niet werkelijk bestaat. Onbepaaldheid 

(Unbestimmtheit, term afkomstig van Ingarden die Iser verder uitwerkt) ontstaat doordat de 

literaire werkelijkheid niet herleid kan worden tot de werkelijkheid buiten de tekst en niet 

tot de beleving van de lezer. Deze vaagheid vraagt een actievere participatie van de lezer.12 

De genoemde literatuuropvattingen en de theoretische inslag van Bakhtin, Ingarden en Iser 

zullen later gebruikt worden voor het vaststellen van literaire waarde in historische 

jeugdromans. 

 

§1.2 Beknopte historische ontwikkeling van de kinder- en jeugdliteratuur 

In de middeleeuwen was er niet zozeer sprake van een specifieke jeugdliteratuur, noch van 

geen jeugdliteratuur. De middeleeuwen kenden een sterke mondelinge traditie, de jeugd 

kwam voornamelijk in aanraking met teksten via het onderwijs. De teksten die werden 

aangeboden waren belerend van aard, zij gaven de jeugdigen zedenlessen mee.13 

 Tussen kinderen en volwassenen werd geen onderscheid gemaakt. Montaigne (1580) 

stelde zich net als vele voorgangers de vraag wat de kinderen dienden te lezen. Hierbij was 

zijn uitgangspunt dat kinderen de volwassenheid zo spoedig mogelijk dienden te bereiken. 

Zo’n 15 à 16 jaar van het leven kon worden besteed aan de opvoeding, de rest diende 

werkend te worden doorgebracht. Het advies van Montaigne luidde dat de ouders 

eenvoudige wijsgerige verhandelingen met hun kinderen moesten bespreken zodat zij 

alvorens zij de vaardigheid van het lezen bekwaam zijn kennis tot zich konden nemen. De 

opvatting van Montaigne duidde op een andere behandeling van kinderen. Naast 

pedagogische maatstaven speelden in zijn benadering ook sociale aspecten een rol. De 

kinderen uit de lagere standen begonnen op hun zesde, zevende levensjaar met werken. De 

kinderen van de aristocratie werden geconfronteerd met de volwassen lees- en gesprekstof 

zoals Montaigne voorzag. Toch werd in die tijd al wel voor de jeugd geschreven door onder 

andere H. Jacobi. het betreft wijze lessen verpakt in een kort verhaal.14     

                                                           
12 Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2009, p. 24-25. 

Iser, W., Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa, Universitätsverlag, 

Konstanz, 1971, p. 12-13. 

13 Oostrom, F. P., ‘Lezen, leren en luisteren in klooster, stad en hof. Kinderboeken in de middeleeuwen?’ In: De 

hele Bibelebontse Berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden, 

Heimeriks, N en W. van Toorn (red.), Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1989, p. 15-40. 

14 Vries, A. de, Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de 

boekbeoordeling in Nederland 1880-1980, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1989, p. 17, 18.  
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In de tweede helft van de achttiende eeuw ging men meer aandacht besteden aan de 

behoeften en de aard van het kind. Jean-Jacques Rousseau was voorstander van een 

dergelijke natuurlijke opvoeding. De pedagogen in Nederland waren sterker beïnvloed door 

John Locke (1632-1704). Het kind was volgens hem een ‘tabula rasa’: de ervaringen bepalen 

wie men wordt en niet de aanleg. De opvoeding was gericht op de vorming van deugdzame 

mensen, het leren moest spelenderwijs in zijn werk gaan. De kinderliteratuur die in deze tijd 

ontstond kent dan ook deze spelend leren connotatie.15     

 De literatuur waar de schoolgaande kinderen (in de winter) mee in aanraking 

kwamen bestond uit lees- en leerboeken (ABC-boekjes, Haneboeken, Raadselboeken) en 

Bijbelverhalen met instructieve teksten. Deze teksten waren bestemd voor een breed publiek, 

waaronder de jeugd. Het dichtwerk van Hieronymus van Alphen, met name Proeve van kleine 

gedigten (1778) valt te omschrijven als een specifiek werk voor kind en jeugd waarin het idee 

van spelend leren wordt toegepast. Van Alphens werk wordt gezien als het beginpunt van 

de kinder- en jeugdliteratuur. De kinder- en jeugdliteratuur is vanaf haar ontstaan 

doordrongen van didactiek. De pedagogische maatstaven blijven hoog in het vaandel staan. 

Rousseau ziet geen heil in de wereld van het boek, de fabel brengt de jongeren enkel leugens 

bij. Andere verlichtingsdenkers zijn een andere mening toegedaan.16 Betje Wolff stelde: ‘Onze 

eeuw is, in één opzicht, zeer veel van alle voorgaande te onderscheiden. Dit is de eeuw waarin men 

namelijk voor kinderen schrijft.’17        

 Van Alphen was tot 1835 het voorbeeld voor velen, zij stonden echter vaak in zijn 

schaduw. Na 1835 begon de tegenstand grotere vormen aan te nemen. Na verloop van tijd 

werden de modelkinderen van Van Alphen door steeds meer volwassenen terzijde 

geschoven. De kinderboeken uit deze tijd gaven een realistischer beeld, al kwam ook de 

idealisering van de ‘Hollandse jongen’ op. Hoffmans Der Struwelpeter, een succesvolle 

parodie op de waarschuwingsverhalen, was een goed voorbeeld van de ommezwaai.18 

 In de romantiek kwam de belangstelling voor het verleden op gang. In de 

negentiende eeuw ontstond in de literatuur voor volwassenen een nieuw genre: de 

historische roman. Onderwijzers ontdekten het genre al snel als middel om de kennis van de 

                                                           
15 Vries, A. de, Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de 

boekbeoordeling in Nederland 1880-1980, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1989, p. 18, 19. 

16 Ghesquière, R., Het verschijnsel jeugdliteratuur, achtste druk, Leuven/Voorburg, Acco, 2004, p. 13, 14. 

17 Idem, p. 14.  

18 Vries, A. de, Van Hiëronymus tot heden. Beknopt overzicht van de jeugdliteratuur in Nederland, Letterkundig 

Museum, Den Haag, 2000, p. 16-24. 
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vaderlandse geschiedenis bij de jeugd te vergroten. Omstreeks 1850 verschenen de eerste 

historische jeugdromans, het genre breidde zich snel uit.19    

 Dankzij het toegenomen schoolbezoek, de verbetering van het onderwijs en de 

instelling van schoolbibliotheken kwamen, aan het eind van de negentiende eeuw, kinderen 

uit alle lagen van de bevolking met jeugdboeken in aanraking.20    

 Vanaf 1900 kwamen allerlei genres op die tegemoet kwamen aan de behoeften van 

het kind, zoals het meisjes- en jongensboek, het huiselijk realisme en het fantastisch verhaal. 

De historische roman veranderde, zij werd minder didactisch en het avontuur ging centraal 

staan.21          

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden de ontwikkelingen stil, bloei brak aan ten 

tijde van de wederopbouw. Vanwege bezorgdheid op het gebied van culturele en 

maatschappelijke vervlakking richtten organisaties zich op de kinder- en jeugdliteratuur. Het 

Bureau Boek en Jeugd en de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek gingen zich 

onder andere inzetten voor de promotie van het kinderboek. De jeugdliteratuur veranderde 

in deze periode geleidelijk van karakter. De scheidslijn tussen de verschillende genres 

vervaagde en boeken gingen elementen van meerdere genres bevatten.22   

 Na 1945 veranderde de jeugdliteratuur geleidelijk van toon, dit was vooral merkbaar 

bij de generatie die na de oorlog debuteerde. Annie M.G. Schmidt was niet moraliserend en 

er was sprake van een duidelijke rebellie tegenover de etiquette. In het realistische verhaal 

voor iets oudere kinderen werd de wereld steeds groter. Meer en meer gingen verhalen zich 

in verre landen afspelen. Ook de grens tussen de jeugd en de volwassen wereld vervaagde, 

binnen de jeugdliteratuur werd steeds meer gebruikgemaakt van traditionele literaire 

vormen als genre en de daarbij horende conventies.23     

 In de jaren zestig zette de groei zich door, nieuwe auteurs maakten naam. Een sterke 

toename in de belangstelling voor de jeugdliteratuur ontstond in de jaren zeventig met de 

probleemboeken. Een grote hoeveelheid boeken over maatschappelijke thema’s verscheen. 

De getalenteerde auteurs die in deze periode debuteerden richtten zich soms op dezelfde 

thema’s, maar dan gekleurd door een visie en belangstelling voor de literaire uitwerking.24 

                                                           
19 Vries, A. de, Van Hiëronymus tot heden. Beknopt overzicht van de jeugdliteratuur in Nederland, Letterkundig 

Museum, Den Haag, 2000, p. 22, 23. 

20 Idem, p. 25.  

21 Idem, p. 26-39. 

22 Idem, p. 39-40. 

23 Idem, p. 40-45. 

24 Idem, p. 45-50. 
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Vanaf de jaren tachtig was het afgelopen met de dominante ideologische benadering in de 

wereld van de kinder- en jeugdliteratuur. De literaire argumenten die omstreeks de jaren 

zeventig opkwamen bij de recensenten gingen centraal staan, een literarisering was waar te 

nemen. Kleine Sofie en Lange Wapper van Els Pelgrom verscheen in 1984 en wordt gezien als 

het beginpunt van de literarisering in de kinder- en jeugdliteratuur. Literaire argumenten 

gaan vanaf dat moment  een grote rol spelen in de beoordeling van kinder- en jeugdboeken. 

Het aantal kinderboeken dat gekenmerkt wordt door literaire kwaliteiten neemt toe. Auteurs 

die zich op deze manier onderscheiden zijn onder anderen Ted van Lieshout, Joke van 

Leeuwen en Edward van de Vendel.25     

 

Het beknopte historische overzicht laat zien dat binnen de kinder- en jeugdliteratuur zich 

nogal wat ontwikkelingen hebben voorgedaan. Voor dit onderzoek is de historische 

jeugdroman van belang. Deze werd allereerst vaak geschreven door onderwijzers die heil 

zagen in het verpakken van de feiten in een verhaal met als doel het overbrengen van kennis. 

De feiten hebben geleidelijk plaats gemaakt voor spanning en avontuur in deze romans. In 

de jaren zeventig ontstond de tendensliteratuur, maatschappelijke kwesties werden 

aangekaart. In de jaren tachtig is er echter sprake van literarisering in de kinder- en 

jeugdliteratuur. In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar hetgeen de historische 

jeugdroman te bieden heeft op het gebied van literatuur en geschiedenis. 

 

§1.3 Opvattingen over de benadering van kinder- en jeugdliteratuur 

Anne de Vries stelt dat er vier benaderingen van jeugdliteratuur zijn te onderscheiden. 

Allereerst de traditionele pedagogische benadering, die jeugdliteratuur ziet als een middel 

waarmee morele, godsdienstige en/of maatschappelijke opvoedingsidealen kunnen worden 

doorgegeven. De tweede benadering noemt De Vries naar Jan Lighthart, hierbij speelt de 

beleving van de kinderen een belangrijke rol. Lectuur wordt vanuit deze visie beschouwd als 

een noodzakelijke bevrediging van de emotionele behoeften van kinderen. Bij de derde 

opvatting staat de literaire kwaliteit voorop, dit wordt door De Vries de zuiver literaire 

benadering van jeugdliteratuur genoemd. De vierde benadering is de esthetische, waarbij de 

literaire aspecten in samenspraak moeten zijn met de beleving van de beoogde lezer. 26   

                                                           
25 Vries, A. de, ‘Het verdwijnende kinderboek. Opvattingen over jeugdliteratuur na 1980.’ In: Leesgoed jrg. 17 

(1990) nr. 2, p. 65-66. 

26 Vries, A. de, ‘Vier benaderingen van de jeugdliteratuur. Een aangepast schema.’ In: De Nieuwe Taalgids, 84, 

1991, 4, p. 308, 309.  
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De Vries plaatst deze opvattingen over jeugdliteratuur in een schema. De twee pedagogische 

benaderingen kunnen worden onderverdeeld in de moralistische en de psychologische visie. 

Het schema van De Vries biedt een uitkomst voor accentverschillen binnen opvattingen over 

literatuur.27 Uit de analyse van de historische jeugdromans zal blijken welke opvatting de 

auteurs in de benadering van jeugdliteratuur voor ogen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.4 De historische jeugdroman 

De geschiedenis van de historische jeugdroman is sterk verbonden met de geschiedenis van 

de historische roman voor volwassenen, zoals die zich vanaf begin negentiende eeuw heeft 

ontwikkeld. Schrijvers namen de historische romans uit de volwassen literatuur als 

voorbeeld. Toch kende de historische avonturenroman zoals van Sir Walter Scott slechts een 

korte bloeiperiode. Al in 1840 gaven de Nederlandse schrijvers van historische romans te 

kennen dat zij meer waarde hechtten aan het historisch idee dan aan de avonturen in het 

                                                           
27 Vries, A. de, ‘Vier benaderingen van de jeugdliteratuur. Een aangepast schema.’ In: De Nieuwe Taalgids, 84, 

1991, 4, p. 308, 309. 

Figuur 1 Schematische voorstelling van de benaderingen van 
jeugdliteratuur.  
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verhaal.28            

 In de negentiende eeuw werd het genre dan ook ingezet om het kind in contact te 

brengen met de geschiedenis. De auteurs P. J. Andriessen en P. Louwerse maakten naam met 

werk waarbij het voornamelijk ging om de feiten. Johan C. Kieviet had hierop als kritiek dat 

zij de kinderziel niet begrepen, feit en fictie vormden geen eenheid. Hij was voorstander van 

een spannende vertelling, hij documenteerde zich echter goed. Kievit formuleerde zijn taal 

historisch (de taal uit de historische tijd werd nagevolgd); de ideologie werd ondergeschikt 

gemaakt aan het avontuur; de afwezigheid van enige twijfel en de scheiding tussen goed en 

kwaad zorgen ervoor dat hij meer past bij het gedachtegoed van de auteurs uit de 

negentiende eeuw dan bij de moderne historische jeugdroman.29    

 In de twintigste eeuw ontstonden ook verhalen waarbij het draaide om de feiten. 

Geschiedenis werd in het begin van de twintigste eeuw gebruikt door auteurs om de jeugd 

aan te zetten tot het leiden van een christelijk leven waarin je je dienstbaar opstelt voor volk 

en vaderland. Het begrip ‘actuele relevantie’ staat in de tweede helft van de twintigste eeuw 

centraal in de historische jeugdroman.30 Het genre van de historische jeugdroman wil een 

ontmoeting tussen heden en verleden mogelijk maken. Het bijbrengen van historisch 

bewustzijn staat bij dit genre hoog in het vaandel. Historische verhalen kunnen een 

belangrijke rol spelen in de vorming van een collectief cultuurbesef.31    

 De klassieke historische jeugdroman gaat uit van de mimetische literatuur, het 

verleden wordt zo werkelijk getrouw weergegeven. Hiervoor dient grondig onderzoek te 

worden verricht, waarbij stambomen, tijdlijnen en verklarende woordenlijsten een 

belangrijke rol spelen. Toch speelt het heden in de historische roman ook een belangrijke 

rol.32             

 In de historische roman wordt aangetoond hoe het heden bepaald wordt door de 

geschiedenis en hoe de cultuurideologische opvattingen van tegenwoordig de beeldvorming 

van het verleden in de geschiedschrijving beïnvloeden. In de historische roman wordt een 

                                                           
28 Bekkering, H., ‘Onvoltooid verleden tijd – Het historische jeugdboek’, In: De hele Bibelebontse berg. De 

geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden, Heimeriks, N en W. van 

Toorn (red.),  Amsterdam, Querido’s uitgeverij B.V., 1989, p. 296. 

29 Abbink, F. L. L., Van Engelandvaarders tot Oorlogswinter. Het veranderde beeld van de Tweede Wereldoorlog in de 

Nederlandse jeugdliteratuur (1945-2005), Zutphen, Walburg Press, 2005, p. 39. 

30 Ibidem. 

31 Joosen, V. en K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur. Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing, 

Leuven/Leidschendam, LannooCampus/Biblion, 2009, p. 151-152. 

32 Idem, p. 152-154. 
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grote afstand geschetst tussen het heden en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt.

 Verschillen op het gebied van gevoel en beleving staan niet zozeer centraal, waardoor 

deze zich goed kan inleven in de protagonist tussen personage en lezer. Couleur locale 

wordt ingezet om een beeld van de mens en de wereld te vormen. Op deze manier kan 

ideologie worden overgebracht zonder dat de lezer zich hier bewust van is. Dasberg stelde 

dan ook dat de historische jeugdroman uitermate geschikt is voor het combineren van een 

moraal met geschiedenis.33         

 Feministen, marxisten en postkolonialisten hebben aangegeven dat elke 

geschiedschrijving noodzakelijk doordrongen is van een bepaalde ideologie. De aandacht 

ging naar groepen die buiten de geschiedschrijving gevallen zijn, of bronnen die alleen 

geschreven zijn door dominante groepen. Onderdrukte stemmen waren onder andere 

vrouwen, etnische groepen en de lagere sociale klassen. De jeugdliteratuur volgde deze 

trend. In eerste instantie werd de geschiedenis van gewone mensen het centrum van het 

verhaal. Op de tweede plaats werd gekozen voor een focalisator die tot een groep uit de 

marge behoort.34    

 

§1.5 Criteria van de historische roman voor het onderwijs 

Voor de historische jeugdboeken gelden dezelfde kenmerken als voor het kinderboek het 

boek wordt beoordeeld op literaire kenmerken als taal, structuur, personages enzovoort. Aan 

de historische jeugdroman kunnen volgens Kooij ook eisen worden gesteld die specifiek aan 

het genre te koppelen zijn vanuit onderwijskundig oogpunt.35    

 Zo dient een historisch verhaal voor de behandeling in het onderwijs ten eerste 

betrouwbaar te zijn, de betrouwbaarheid bevindt zich in de juistheid van de historische 

feiten. Voor de lespraktijk dient er sprake te zijn van realistisch materiaal omdat je als docent  

de historische werkelijkheid nastreeft. In het verhaal zit vaak ook een visie verwerkt. Het 

schrijven van een historisch verhaal heeft heel wat voeten in de aarde. Sommige auteurs 

geven middels noten of een afsluitend hoofdstuk een verantwoording van de mate van 

betrouwbaarheid. Om in de historische realiteit te blijven is het van belang de kennis van de 

                                                           
33 Joosen, V. en K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur. Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing, 

Leuven/Leidschendam, LannooCampus/Biblion, 2009, p. 152-154. 

34 Idem, p. 165. 

35 Kooij, C. van der, ‘Historische jeugdliteratuur: theoretische en onderwijskundige aspecten’, In:Verhalen over 

vroeger. Historische jeugdliteratuur als hulpmiddel voor het geschiedenisonderwijs in de basisschool, Kooij, C. van der 

(red.), Onderwijskundige Brochurereeks 303, Tilburg, Uitgeverij Zwijsen, 1984, p. 44-46. 
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afloop niet in het verhaal te laten doorschemeren. Dit kan echter wel wanneer het heden en 

verleden samenkomt in een verhaal. In een dergelijk geval  kan niet gesproken worden van 

onjuistheid van de feitelijke gegevens, de vraag is wel of er nog sprake is van een historisch 

verhaal.36           

 Het tweede criterium bevat de relevantie van een historisch verhaal. Hierbij gaat het 

om de aansluiting van het verhaal op de belevingswereld van het kind. De gebeurtenissen in 

het boek dienen kinderen te kunnen begrijpen doordat zij deze kunnen relateren aan        

aspecten uit hun wereld. De relevantie wordt tevens bezien vanuit de volwassenen. Hierbij 

staat de vraag centraal in hoeverre de boeken zijn te gebruiken voor het 

geschiedenisonderwijs. De keuze van onderwerp en de uitwerking wordt dan onderworpen 

aan didactische criteria. Het oordeel wordt in sterke mate bepaald door de verwerking van 

de boodschap in het verhaal. De boodschap weerspiegelt de huidige waarden en normen.37

 Het derde criterium heeft betrekking op de plaatsing in de tijd. Auteurs van 

historische verhalen dienen duidelijk te maken op welk deel van het verleden het verhaal 

betrekking heeft. Niet iedere schrijver hanteert deze maatstaf, er zijn verschillende auteurs 

die een vage of geen aanduiding van tijd geven. Een exacte tijdsaanduiding geniet de 

voorkeur, voor didactische doeleinden dient het verhaal plaatsbaar te zijn in de tijd. Niet 

alleen het beginstadium is hierbij van belang, maar ook het verdere tijdsverloop.38   

 De plaatsing in de ruimte is het vierde criterium. Net als bij het tijdsaspect is het van 

belang een goede introductie en ontwikkeling te geven van de ruimte waar het verhaal zich 

afspeelt. Het enkel noemen van geografische namen is te summier. Een hulpmiddel dat vaak 

wordt ingezet voor verduidelijken van de ruimte is een kaart of plattegrond waar de lezer op 

geattendeerd kan worden. De kaart kan naast de geografische informatie ook thematische 

informatie bieden.39 

 Het vijfde criterium heeft betrekking op waarden en normenpatronen in het 

historisch verhaal. Allereerst gaat het om de waarden en normen uit de tijd waarin het 

verhaal zich afspeelt. Door de waarden en normen uit een andere tijd kan de lezer inzien dat 

opvattingen veranderen, hij wordt zich bewust van het feit dat meningen kunnen 

                                                           
36 Kooij, C. van der, ‘Historische jeugdliteratuur: theoretische en onderwijskundige aspecten’, In:Verhalen over 

vroeger. Historische jeugdliteratuur als hulpmiddel voor het geschiedenisonderwijs in de basisschool, Kooij, C. van der 

(red.), Onderwijskundige Brochurereeks 303, Tilburg, Uitgeverij Zwijsen, 1984, p. 44-46 

37 Idem, p. 46, 47. 

38 Idem, p. 47. 

39 Idem, p. 47, 48. 
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verschillen. In de historische jeugdroman wordt getracht de waarden en normen uit de tijd 

van het verhaal bij de lezer over te laten komen. Dit kan door als auteur in te breken in de 

verhaallijn en tijd om het verloop van de situatie te situeren en op deze manier begrip te 

kweken bij de lezer. Een tweede mogelijkheid is de identificatiepersoon te laten fungeren als 

een bemiddelaar tussen de waarden en normen van toen en nu.40 

 De identificatiepersoon is het zesde criterium. Dankzij de identificatiepersoon kan de 

lezer zich verplaatsen in de wereld van het verhaal. Een identificatiepersoon wordt 

gekenmerkt door de volgende eigenschappen: een levend iemand die bloot wordt gesteld 

aan alle facetten van het leven; een uitgewerkt karakter; iemand die op het gebied van 

levenservaring en activiteiten herkenbaar is voor de lezer; de hoofdpersoon dient het gehele 

verhaal zijn rol te vervullen en ten slotte mag de hoofdpersoon vergezeld gaan van een 

andere hoofdpersoon van een andere sekse.41      

 Het zevende criterium behelst de verhouding tussen het fictieve en de historische 

feiten van het verhaal. Het is de kunst om harmonie aan te brengen tussen feit en fictie. Voor 

het historische verhaal zijn gegevens die vastliggen (informatie) en gegevens waar de auteur 

mee kan spelen. De historische verhalen bestaan uit vertellers waarbij het verhaal centraal 

staat en de uitleggers die de informatie centraal stellen.42     

 Ten slotte het achtste criterium, dat heeft betrekking op illustraties. Voor het 

historische verhaal zijn twee soorten illustraties mogelijk: afbeeldingen uit de tijd waarin het 

verhaal speelt of getekende illustraties.43  

 

Deze kenmerken worden later in hoofdstuk vier gebruikt voor het opstellen van een 

instrumentarium voor het analyseren van historische jeugdromans. 

                                                           
40 Kooij, C. van der, ‘Historische jeugdliteratuur: theoretische en onderwijskundige aspecten’, In:Verhalen over 

vroeger. Historische jeugdliteratuur als hulpmiddel voor het geschiedenisonderwijs in de basisschool, Kooij, C. van der 

(red.), Onderwijskundige Brochurereeks 303, Tilburg, Uitgeverij Zwijsen, 1984, p. 48, 49. 

41 Idem, p. 49, 50. 

42 Idem, p. 50. 

43 Idem, p. 50, 51. 
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Hoofdstuk 2 De Canon als behoud van de geschiedenis 

In dit hoofdstuk staat de nationale canon centraal. Allereerst zal de aandacht uitgaan naar 

het doel en de opzet van het instellen van een canon van Nederland. De reacties die de 

canonvorming teweeg heeft gebracht staan centraal in paragraaf twee. Vervolgens worden 

de mogelijkheden die de nationale canon biedt voor het onderwijs behandeld. Ten slotte zal 

worden ingezoomd op het venster ‘Slavernij: Mensenhandel en gedwongen arbeid in de 

Nieuwe Wereld (ca. 1637-1863)’. 

 

§2.1 De Canon van Nederland 

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad  werd de Commissie Ontwikkeling 

Nederlandse Canon ingesteld. Uit een serie onderzoeksrapporten bleek dat het slecht gesteld 

was met het niveau van de kennis van de Nederlandse jeugd, in het bijzonder met 

betrekking tot de Nederlandse geschiedenis en cultuur. De nadruk was meer en meer komen 

te liggen op de vaardigheden waardoor feitenkennis tekort schoot. Om de juiste balans te 

vinden tussen kennis en vaardigheden was er behoefte aan een leidraad voor de inhoud van 

het onderwijs.44          

 De Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon bestond uit acht personen met 

ieder zijn eigen specialistische kennis. De opdracht hield in dat zij een ontwerp moesten 

maken voor een canon van Nederland en een plan over de wijze waarop de canon in het 

onderwijs vorm kon worden gegeven. Maria van der Hoeven, toenmalig Minister van 

Onderwijs, formuleerde in haar opdrachtbrief dat de canon een nieuw ‘verhaal van 

Nederland’ diende te vertellen, waarbij de aandacht uit zou gaan naar de vaderlandse 

geschiedenis, de gedeelde (cultuur)historische kennis en de manier waarop de Nederlandse 

cultuur is en wordt beïnvloed door niet Nederlandse culturen en vice versa.45 

 Voorafgaand aan het samenstellen van de nationale canon door de Commissie 

Ontwikkeling Nederlandse Canon werd een referendum gehouden waarbij de burger kon 

aangeven welke gebeurtenissen uit het vaderlands verleden in de canon moesten worden 

opgenomen en wat in het onderwijs moest worden doorgegeven. Het referendum mondde 

uit in een teleurstelling vanwege het lage stempercentage.     

 Op 16 oktober 2006 verscheen het rapport van de commissie Ontwikkeling 

                                                           
44 Franssen, G., ‘Van spiegels en vensters: de retorica van de canon’, Duyvendak, L. en S. Pieterse (red.), in:  Van 

spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland (handboek), Hilversum, Uitgeverij Verloren 2009, p. 98-99. 

45 Idem, p. 100. 
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Nederlandse Canon. Van 1 september 2005 tot en met 1 september 2006 heeft de commissie  

zich toegelegd op het formuleren van (een advies over) de historische en culturele canon van 

Nederland. Deel A van het rapport behandelt de aanleiding, het nut en nadeel van een 

canon; de basis, inhoud en vorm van de canon; de manier waarop de canon kan worden 

toegepast in het onderwijs en de samenleving; de veranderlijkheid van de canon en de 

aanbevelingen rondom de canon in combinatie met verschillende gebieden in de 

maatschappij. Deel B van het rapport bevat de canon van Nederland en een hoofdstuk 

gewijd aan de hoofdlijnen van de canon.46       

 De commissie presenteerde de canon als iets voor alle Nederlanders. De canon vertelt 

volgens de commissie het verhaal over het land dat wij gezamenlijk bewonen in plaats van 

een geschiedenis die wij delen. Op deze manier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

allochtoon of autochtoon, het gaat om het verhaal van een land waarin wij ons op dit 

moment bevinden.47          

 Tevens maakte de commissie de kanttekening dat zij de canon niet als een weergave 

van onze identiteit ziet, hoogstens zou de canon getypeerd kunnen worden als de 

weerspiegeling van het collectief geheugen van een land. Vanuit deze optiek kan de canon 

ook een bijdrage leveren aan de inburgering van nieuwe Nederlanders. De commissie was 

zich bewust van het dynamische aspect van een canon, zij heeft ook geen vastomlijnde 

geschiedenisles willen vertellen. In het bijzonder was het voorstel gericht op het 

basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school, maar ook het hoger onderwijs 

en de samenleving werden in het voorstel opgenomen. Hierdoor werd het bereik van het 

openbare gebied veel groter.48 De overheidsopinie begon steeds meer de vorm aan te nemen 

dat iedere Nederlander kennis dient te hebben van de Canon van Nederland.  

 De commissie selecteerde vijftig items, deze thema’s werden gepresenteerd op een 

tableau en door middel van een chronologische lijn met elkaar verbonden. Ieder item bestaat 

uit een afbeelding of een icoon, een aanduiding van tijd en een thema. Zo start de canon met 

een afbeelding van de hunebedden, het tijdstip ‘ca. 3000 voor Christus’ en het onderwerp 

‘vroege landbouwers’. De items zijn met elkaar verbonden door middel van een 

chronologische lijn, de pijl start linksboven en loopt door rechtsonder van de pagina af. 

                                                           
46 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2006-2008, deel A, p. 5-11 en deel B. 

47 Franssen, G., ‘Van spiegels en vensters: de retorica van de canon’, Duyvendak, L. en S. Pieterse (red.), In:  Van 

spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland (handboek), Hilversum, Uitgeverij Verloren 2009, p. 101. 

48 Idem, p. 101-102. 
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Omdat de lijn niet gesloten is wordt aangegeven dat er noch een begin, noch een eind is. De 

items zijn eveneens niet afgesloten, de thema’s geven een aanzet tot het behandelen 

vergelijkbare onderwerpen, contexten en parallelle verhalen.49   

 

 

                                                           
49 Franssen, G. ‘Van spiegels en vensters: de retorica van de canon’, Duyvendak, L. en S. Pieterse (red.), in:  Van 

spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland (handboek), Hilversum, Uitgeverij Verloren 2009, p. 103-104. 
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Figuur 2 Wandkaart van de Canon van Nederland. 
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§2.2 Reacties op de canon 

Frits van Oostrom, voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, rekende 

op kritiek na de presentatie: ‘We doen het niet voor columnisten en de critici. Dit is typisch zo’n 

project waar iedereen in principe voor is. Totdat het klaar is, dan barst de kritiek los.’50 Al voor de 

presentatie van het rapport werd het concept canon kritisch besproken in de media.  

 De commissie heeft zich tijdens de presentatie op 16 oktober 2006 goed geweerd en 

de functie van de canon uitgelegd. De canon is geen politiek middel, maar een steun voor het 

onderwijs. Belang ziet de commissie in de kennismaking met bepaalde gebeurtenissen uit het 

verleden. De onderwijzer heeft hierin een grote rol.51     

 De commissie verwierp op voorhand al het mogelijk kritiekpunt van voorspel-

baarheid, de canon is niet ontwikkeld om  mensen te imponeren met kennis. Wie enigszins 

thuis is in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, merkte dat de canon geen spectaculaire 

verrassingen te bieden heeft.52 Na de presentatie ging de aandacht uit naar deel B van het 

rapport, de inhoud van de Canon. Spoedig volgden voorstellen voor kleine, maar belangrijke 

correcties op de tekst.53        

 Natuurlijk was er andere kritiek, niet iedereen kon zich vinden in de selectie van de 

vensters. Bezwaar was er op het ontbreken van bepaalde personen, ontwikkelingen en 

gebeurtenissen: Huygens, de Koude Oorlog, de krakersrellen en Pim Fortuyn.54 De 

bètawetenschap werd als het grote gemis beschouwd.     

 Ook ontstond er discussie over het aantal vensters dat vertegenwoordigd wordt door 

personen. Achttien van de vijftig vensters worden vertegenwoordigd door mensen. Dit is in 

strijd met de hedendaagse opvattingen die stelt dat de aandacht uit moet gaan naar 

ontwikkelingen en processen. De individuen in de canon fungeren als vertrekpunt voor een 

breder verhaal.55            

                                                           
50 Duursma, M., ‘‘Geen remedie tegen de nationale identiteitscrisis’; Commissie-Van Oostrom gaat zich buigen 

over de culturele canon van Nederland’, In: NRC Handelsblad, 1 September 2005, p. 3. 

51 Vloet, C., ‘Canon geeft civil society een gezicht’, In: NRC Handelsblad, 17 Oktober 2006, p. 7. 

52 Duursma, M., ‘Een canon die geen wet wil zijn. De 20ste eeuw heeft de meeste vensters; canon’, In: NRC 

Handelsblad, 16 Oktober 2006, p. 1. 

53 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2007, deel C, p. 19. 

54 Oomen, E. en J. van de Sande, ‘‘Meer les in geschiedenis had nodig’ – Vak is steeds meer afgekalfd’, In: 

AD/Algemeen Dagblad, 17 oktober 2006, p. 2. 

55 Duursma, M., ‘Een canon die geen wet wil zijn. De 20ste eeuw heeft de meeste vensters; canon’, In: NRC 

Handelsblad, 16 Oktober 2006, p. 1. 
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De oververtegenwoordiging van het recente verleden was tevens een omstreden onderwerp. 

Negen vensters handelen over onderwerpen van voor 1500, vier items gaan over de 

zestiende eeuw, tien thema’s spelen in de zeventiende eeuw, vijf hebben betrekking op de 

achttiende eeuw, zes vensters op de negentiende eeuw en ten slotte zestien op de twintigste 

eeuw.56           

 Opvallend was de aarzeling van de commissie bij het opnemen van Srebrenica in de 

canon, niet vanwege de inhoud maar door de mogelijke implantatie van de gruwelbeelden in 

het onderwijs. De meningen waren hier in de maatschappij over verdeeld. Verdere kritiek 

ontstond op het nationale karakter van de canon. De critici hadden een breder internationaal 

perspectief voor ogen.57 Ten slotte waren er een paar mensen die pleitten voor meer 

gelijkheid tussen de vensters. Van Oostrom en zijn commissie zijn echter van mening dat 

wanneer je enkel personen of gebeurtenissen presenteert de blik zowel op het gebied van 

levendigheid en didactische mogelijkheden te eenzijdig wordt.58    

 De commissie bleek nogal te worstelen met het begrip nationale identiteit. Het begrip 

vindt zij niet passend in een land waar verschillende culturen deel uit maken van de 

samenleving. De commissie is zich bewust van mogelijk ontluikend hollandcentrisme. 

Corine Vloet was van mening dat het bestaan van een nationale identiteit moeilijk ontkend 

kon worden. Zij omschreef de term als het totaal van wat iedereen wonend in een bepaald 

land deelt aan geografie, taal, cultuur, geschiedenis enzovoort. Deze kan nooit geheel 

samenvallen met een persoonlijke identiteit, ofwel geslacht, religie of geaardheid.59  

 De canon mag volgens de commissie geen instrument van nationale trots worden. Zij 

staat dan ook genuanceerd tegenover de koppeling tussen de canon en inburgering. Van 

Oostrom stelde dat het ondoenlijk is om iedereen in een sjabloon te passen, een nationale 

identiteit bestaat naar zijn inziens dan ook niet. 60 Het inzetten van de canon voor 

inburgering is uiteindelijk niet aansluitend op het niveau; gezocht wordt naar een vorm die 

op het gebied van taal gemakkelijker te begrijpen is en een methode die minder details 

                                                           
56 Duursma, M., ‘Een canon die geen wet wil zijn. De 20ste eeuw heeft de meeste vensters; canon’, In: NRC 

Handelsblad, 16 Oktober 2006, p. 1. 

57 Ibidem. 

58 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2007, deel C, p. 24, 25. 

59 Vloet, C., ‘Canon geeft civil society een gezicht’, In: NRC Handelsblad, 17 Oktober 2006, p. 7. 

60 Ibidem. 
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kent.61 De gematigde houding van de commissie ten aanzien van inburgering was dus niet 

onterecht. 

Verschillende journalisten plaatsten kanttekeningen bij de canon, welk gemis en 

welke gevaren zo’n canon teweeg zou kunnen brengen. Het doel van de canon was een 

handreiking voor het invoeren van geschiedenis en cultuur in het onderwijs. De canon staat 

al lang in de geschiedenisboeken, het probleem dat de leraren aangeven is het onderricht op 

de pabo waar geschiedenis wordt gedoceerd en tijdgebrek in het onderwijs.62 De pabo’s 

worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het onderwijs voor didactiek in 

geschiedenis en cultuur. Het tijdgebrek is een terugkerend probleem in het onderwijs, 

middels een landelijk lesschema kunnen de vensters over de verschillende jaren worden 

verdeeld, op deze manier wordt de lesstof inzichtelijk gemaakt. Mocht de praktijk uitwijzen 

dat het niet haalbaar is, dient gekeken te worden naar de integratie in het onderwijs. 

 De presentatie van de canon leidde tot een ware ‘canonitis’: een canonhype ontstond. 

De canongolf is mede door het rapport ontstaan. In het voorstel werd benadrukt dat de 

canon dynamisch is en dat er aandacht moet blijven voor zaken die zich in de periferie 

bevinden, deze zouden later eventueel tot het centrum kunnen gaan behoren. De commissie 

pleitte ook voor lokale canonvorming, het lokaal vertalen is didactisch verantwoord. Door de 

historische momenten te laten leven in de woonomgeving van de jeugd sluit je aan op hun 

belevingswereld.63  

 Een diversiteit aan canons verscheen op de markt, deze waren gekoppeld aan thema’s 

en geografische plaatsen. De canoncommissie was voornamelijk positief over deze 

ontwikkelingen meldde zij in rapport deel C. Wel diende in ogenschouw te worden 

genomen dat regionale canons niet als vervanging dienen van de nationale canon, maar als 

aanvulling dienen. De stroom aan canons heeft als nadeel, dat de orde die getracht wordt te 

scheppen te niet wordt gedaan. De open canon die de commissie prolongeert bevat 

veranderlijke elementen. Het ontwikkelen van een canon is een culturele traditie geworden.64 

De canons dienen steeds weer aangepast te worden, zodat zij actueel blijven.  

 Ondanks de kritiekpunten kan gesteld worden dat het rapport opmerkelijk positief 

                                                           
61 Kagie, R., ‘Ze hebben gewoon zitten kwartetten’ Nederlandse canon onder vuur’, In: Vrij Nederland, 24 Januari 

2009, p. 28. 

62 Rijghard, R., ‘Kerndoelen 43 en 44; De week van de canon’, In: NRC Handelsblad, 20 Oktober 2006, p. 20.  

63 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag, 2007, deel C, p. 11-16. 

64  Ibidem. 
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werd ontvangen. De vensters waren op basis van een consensus gevormd. De aanbevelingen 

die de commissie deed voor de implementatie van de canon in school en samenleving zijn 

toepasbaar. Op 3 juli 2007 werd de definitieve canon - na enkele kleine wijzigingen, de 

boekdrukkunst werd vervangen door Christiaan Huygens - al geaccepteerd. Minister 

Plasterk, opvolger van Van der Hoeven, liet weten dat de opgestelde historische canon 

verplichte stof ging vormen voor het basisonderwijs en de middelbare school. Onduidelijk is 

nog in hoeverre de canon in de lespraktijk is toegepast. Tijdens de presentatie werd 

bekendgemaakt dat er een Nationaal Historisch Museum gaat komen in Arnhem dat als doel 

heeft de kennis rondom de canon te bevorderen.65 Het Nationaal Historisch Museum behoort 

inmiddels tot de geschiedenis, de overheid heeft vanwege bezuinigingen besloten het 

museum niet verder te subsidiëren.66 

 

§2.3 Onderwijsdoeleinden 

Zoals eerder beschreven is de canon van Nederland ontwikkeld vanwege het lage niveau 

van kennis van de Nederlandse jeugd, in het bijzonder op het gebied van de Nederlandse 

geschiedenis en cultuur. De canoncommissie ziet de canon niet als een zelfstandig schoolvak, 

maar als een voorstel dat goed te integreren is binnen het bestaande onderwijsstelsel. De 

verbanden blijven in het grote geheel goed zichtbaar, het verdelen van de verschillende 

vensters over de vakonderdelen zou op voorhand de canon al onderuit halen.67  Het is 

namelijk de bedoeling dat de vensters een opstap vormen voor het bespreken van de 

geschiedenis en cultuur. Hierbij komen al snel meerdere vakken samen.    

 Het overzicht dat de canon zou moeten bieden zou neerkomen op een versplinterd 

beeld. De canon is gericht op het basisonderwijs (vanaf groep 5) en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Dit houdt niet in dat de canon aan de leerlingen op dezelfde wijze 

gepresenteerd kan worden. Kinderen op de basisschool hebben behoeften aan concrete 

indrukken en inhouden. Vanaf hun twaalfde levensjaar maken kinderen een verdere 

psychologische ontwikkeling door, zij raken gedreven in het leggen van steeds grotere 

verbanden, kunnen beter abstraheren en een mening vormen.68     

                                                           
65 Franssen, G., ‘Van spiegels en vensters: de retorica van de canon’, Duyvendak, L. en S. Pieterse (red.), In: Van 

spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland (handboek), Hilversum, Uitgeverij Verloren 2009, p. 106. 

66 Bockma, H., ‘Het Nationaal Historisch Museum is geschiedenis. Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur trekt de 

subsidie voor het museum eind van dit jaar in.’ In: De Volkskrant, Amsterdam, 8 juni 2011, p.11. 

67 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2006, deel A, p. 28-29. 

68 Ibidem. 
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Om deze reden dient de canon tweemaal in het onderwijs te passeren: een keer in het 

basisonderwijs en later nogmaals in de onderbouw van de middelbare school. De her-

kenning en herhaling zorgen voor het beklijven van kennis. Tevens is het van belang dat bij 

de tweede ontmoeting sprake is van verrijking.69      

 Voor het basisonderwijs werd als richtlijn aangehouden dat de stof verhalend diende 

te zijn, door middel van een verhaal kan de belevingswereld worden aangesproken. Ook is 

het gewenst om een globale dekking van tijd te bieden. Met behulp van tijdsbakens kan 

chronologische ordening en besef van tijd worden geboden. Hiermee wordt niet gedoeld op 

het stampen van jaartallen, maar op het verkrijgen van een indruk van de loop der eeuwen. 

De aantrekkingskracht van de vensters is tevens afhankelijk van de levendigheid en 

originaliteit waarin de stof wordt gebracht. Ten slotte wordt geadviseerd  het niet te ver van 

huis te zoeken. Start met verhalen over Nederland omdat dit binnen de belevingswereld ligt. 

De positie van Nederland in de wereld wordt benoemd, maar hoeft nog niet helemaal te 

worden uitgewerkt.70 Het internationale perspectief komt later in de educatie aan de orde.

 Voor het voortgezet onderwijs golden eveneens de accenten die voor het 

basisonderwijs werden aangereikt. Een concrete en verhalende vorm kan als vertrekpunt 

worden genomen. Naar mate het niveau van de klas hoger ligt kan de stof verbreed en 

verdiept worden. Zo kan er meer samenhang worden aangebracht in de opeenvolging van 

de vensters. Ook kan de aandacht uitgaan naar: internationale dimensies en verbanden, 

begrippen en processen, politieke en economische geschiedenis, interesse voor de 

buitenlandse culturele canon en kunst en personen aan de zijlijn (tegelijkertijd relativering 

van het begrip canon).71         

 De canon van Nederland is opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en 

middelbaar onderwijs. Dit houdt in dat zij richting geeft aan het onderwijs in geschiedenis en 

andere vakken. De andere onderdelen van de kerndoelen blijven ook van kracht, de canon 

diende te worden geïntegreerd in de tien tijdvakken die de commissie De Rooij eerder 

invoerde.72 De canon wordt gepositioneerd als leidraad, een houvast waaruit leren en 

beleven kan worden opgehangen. De vijftig thema’s dienen dan ook niet te worden gezien 

                                                           
69 Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2006, deel A, p. 28-29. 

70 Idem, p. 30-31. 

71 Idem, p. 32-33. 

72 De Rijksoverheid. Voor Nederland., ‘Canon opgenomen in kerndoelen’ , 03-10-’08, 
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als vaststaande items. Het zijn vensters die uitzicht bieden op het verhaal van Nederland in 

de wereld. De commissie deed naast zijn rapport aanbevelingen en pleidooien om het 

onderwijs aantrekkelijk te maken, ook concrete adviezen werden geboden. Voor Erfgoed 

Nederland was een rol weggelegd, deze instelling ging realiseren dat de canon zichtbaar 

werd voor kinderen in hun omgeving.73        

 Halverwege 2007 werd na het opheffen van de commissie Van Oostrom de Stichting 

Entoen.nu opgericht. Deze organisatie heeft tot doel het ontwikkelen van materialen in het 

onderwijs zoals een wandkaart (zie figuur 2 van dit hoofdstuk), een website www.entoen.nu, 

een canonspel en een canonpuzzel. Ook werden historische jeugdromans ingezet om de 

jeugd in contact te brengen met de geschiedenis. De openbare bibliotheek kan dus een 

bijdrage leveren aan het tot leven brengen van het verleden middels fictie en non-fictie.74

 De canon werd aan het onderwijs gepresenteerd middels de canonkaravaan, een 

rondtrekkend circus met zowel bijdragen van de canoncommissie als lokale 

erfgoedinstellingen. Deze kennismaking met de canon vond plaats  in de twaalf provincies 

en de vier grote steden van Nederland. De karavaan startte in Drenthe, waar de aandacht 

uitging naar de vensters over de Hunebedden (Borger) en Anne Frank, de Tweede 

Wereldoorlog (Kamp Westerbork), middels vertellingen, presentaties, dans en theater. 

Tevens werd aandacht besteed aan een boek met betrekking tot de geschiedenis van 

Hoogeveen.75           

 De karavaan deed in alle provincies locaties aan variërend van scholen, kastelen tot 

landgoederen. Een ontmoeting met de canon en de erfgoedsector stond tijdens deze 

bijeenkomsten centraal. Het achtergrondverhaal van één van de vensters werd door een lid 

van de commissie toegelicht. De lokale erfgoedinstellingen gaven vervolgens toelichting op 

de lokale canon in relatie tot de landelijke canon. Tevens werden er workshops aangeboden 

voor leerkrachten waarin aandacht was voor: de vensters van de canon, de didactische 

toepassing, lesmateriaal, werkvormen en het werken met de onderwijsmethoden in relatie 

tot de canon. Op iedere locatie werd dit anders uitgewerkt. Ten slotte boden uitgevers en 

culturele instellingen hun materialen aan op informatiemarkten. Over de opkomst van 

docenten (60-65%) viel niet te klagen.76        

                                                           
73 Hageman, C., ‘Vijftig vensters voor het onderwijs’ In: Boekman. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. De 

canondiscussie, 21ste jrg, zomer 2009, p. 88. 
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75 Ibidem. 
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Erfgoed Nederland omschreef de canonkaravaan als een eerste kennismaking met de canon 

voor het onderwijs. Duidelijk werd het groeiend enthousiasme en mogelijkheden voor de 

lessen. Momenteel is veel materiaal beschikbaar om de canon in het onderwijs te integreren. 

De jeugdliteratuur wordt hier ook toe gerekend.77 In dit onderzoek zal worden ingegaan op 

de mogelijkheden die de historische jeugdroman biedt voor het onderwijs in geschiedenis en 

literatuur. 

 

§2.4 Het venster: ‘Slavernij’ 

De aandacht wordt in dit onderzoek gericht op het venster slavernij. De keuze is gevallen op 

dit venster vanwege de veranderde ideologie met betrekking tot dit onderwerp. De 

opvattingen over slavernij zijn door de jaren heen sterk veranderd. Tegenwoordig zien we 

de slavernij als een zwarte bladzijde uit ons verleden in tegenstelling tot vroeger waarin wij 

de slavernij als een glorieuze handel zagen waaraan wij een groot deel van onze welvaart als 

natie te danken hebben. Door het verschuiven van standpunt is het een thema ideologisch 

interessant met betrekking tot de historische jeugdroman.      

 De nationale canon bevat meerdere vensters waarbij ideologische ontwikkelingen zijn 

waar te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het feminisme, de Tweede Wereldoorlog, de 

VOC en de slavernij. Vanwege het aanbod van historische jeugdromans, originaliteit en 

persoonlijke interesse staat het venster slavernij centraal.     

 Het venster ‘Slavernij; Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld’ 

heeft betrekking op de periode van circa 1637 tot en met 1863. Vanaf het moment dat 

Columbus  in 1492 de Nieuwe Wereld ontdekte gingen de Europeanen, zich niets 

aantrekkend van de huidige bewoners, zich daar vestigen. In Brazilië stichtte de Portugezen 

rietsuikerplantages die zij lieten bewerken door Afrikaanse slaven. De andere Europese 

machten volgden en in totaal verscheepten zij in de Trans-Atlantische slavenhandel meer 

dan twaalf miljoen Afrikanen. De Nederlanders transporteerden ruim 550.000 slaven. Het 

beginpunt van de Nederlandse slavenhandel ligt in 1621 met de oprichting van de West-

Indische Compagnie. Nederland speelde een belangrijke rol als koloniasator en 

slavenhandelaar.78          

 Als slaaf had je geen zeggenschap over waar, met wie en hoe je leefde. De slaven en 
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hun nakomelingen die in gevangenschap werden geboren werkten op de plantages, in de 

zoutvijvers of waren bedienden van hun meesters. Slaven probeerden geregeld aan hun 

erbarmelijke omstandigheden te ontsnappen. Dit gebeurde vooral in Suriname, de slaven 

vluchtten het oerwoud in en vormden bosnegergemeenschappen naast die van de Indianen. 

In de stad was er voortdurend groot dan wel klein verzet van de slaven op de plantages.79

 De verontwaardiging over de slavenhandel nam aan het einde van de achttiende 

eeuw toe.  In de discussies werd echter nog veel aandacht geschonken aan de belangen van 

de slavenhouders. Toch werd onder druk van de Engelsen de slavenhandel in 1814 

verboden. Nederland maakte als één van de laatste landen pas op 1 juli 1863 een einde aan 

de slavenarbeid en slavernij.80 Het is interessant te kijken naar de representatie van het 

slavernijverleden in de historische jeugdroman.  

                                                           
79Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon., Entoen.nu: de Canon van Nederland, 3 dl., Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag 2006, deel B, p. 54-55. 

80 Ibidem. 
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Hoofdstuk 3 Ideologie en werkelijkheid 

 

Dit hoofdstuk behandelt de representatie van de werkelijkheid en de eventueel daarin 

verhulde ideologie. Iedere boodschap bevat (verborgen) betekenissen die uiting geven aan 

een bepaalde ideologie. Eerst zal in worden gegaan op de systemen en de daarop 

aansluitende theorieën die van belang zijn voor de interpretatie van de wereld. Vervolgens 

wordt ingegaan op de ontwikkeling van de constructieve theorie. Hierna gaat de aandacht 

uit naar de term ideologie en de relatie tot codes.  

 

§ 3.1 Representatie 

Representeren impliceert iets beschrijven of verbeelden. Ook betekent representeren iets 

symboliseren, ergens voor staan ofwel vertegenwoordigen. De productie van betekenis van 

concepten in onze gedachten door middel van taal is representatie. Door de aanwezigheid 

van concepten en taal is het mogelijk zowel naar de werkelijkheid als naar de fictionele 

wereld te verwijzen.81          

 Twee systemen van representatie zijn van belang voor de interpretatie van de wereld. 

Allereerst zijn dat de concepten en beelden die zich in onze gedachten vormen als 

representatie van de wereld. Alle soorten objecten, personen en gebeurtenissen worden 

verbonden door een set van concepten of mentale representaties, die de wereld 

categoriseren. Het tweede systeem is taal, de gedeelde conceptuele mappen worden omgezet 

in tekens die de concepten vertegenwoordigen. De productie van betekenis in taal wordt 

gevormd door de relatie tussen ’dingen’, concepten en tekens. Om tekens te begrijpen zijn 

codes nodig, zodat de concepten geïnterpreteerd kunnen worden. Codes zijn het resultaat 

van sociale conventies die binnen een cultuur heersen.82     

 Hoe het concept representatie betekenis en taal kan verbinden aan cultuur komt aan 

de orde in drie theorieën: de reflectieve, de intentionele en de constructieve theorie. De eerste 

theorie van representatie is de reflectieve, ofwel mimetische benadering, deze gaat uit van 

het concept dat de betekenis in het object, de persoon, het idee of de gebeurtenis in de 

realistische wereld ligt. Taal weerspiegelt de betekenis zoals deze in de werkelijkheid 

bestaat. Om elkaar te begrijpen is het van belang dat zender en ontvanger dezelfde code 

                                                           
81

 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 16, 17. 

82 Idem, p. 17-19, 28-29. 
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hanteren.83 Aucherbach richt zich in zijn boek Mimesis (1946) op de representatie van de 

werkelijkheid in de verschillende perioden van de westerse literatuur. In zijn werk haalt hij 

teksten aan van Homerus, Tacticus, Stendhal, Zola, Woolf en andere toonaangevende 

auteurs. Met behulp van deze teksten laat hij zien hoe de werkelijkheid in de literatuur 

gerepresenteerd wordt, welke stijl kenmerkend is voor de verschillende perioden. Mimesis 

biedt een goede handreiking voor het analyseren van de werkelijkheid en zal in het volgende 

hoofdstuk worden gebruikt voor het opstellen van een instrumentarium om de mate van 

ideologie in de romans te ontrafelen.       

 De tweede benadering stelt dat woorden betekenen wat de auteur of spreker wil dat 

ze betekenen, dit wordt de intentionele theorie genoemd. Toch dient hierbij opgemerkt te 

worden dat taal geen private aangelegenheid kan zijn, om taal te delen zal de zender gebruik 

moeten maken van de regels, codes en conventies van taal.84    

 De constructieve (een derde) benadering werkt vanuit het idee dat mensen zelf 

betekenis construeren door het gebruik van representatieve systemen, zoals tekens en 

concepten. Deze theorie gaat dus uit van het publieke, sociale karakter van taal. Dingen 

kunnen niet in zichzelf een vaststaande betekenis hebben, ook de individuele gebruiker kan 

deze niet vastleggen. Het onderscheid tussen de materiële wereld waar de dingen en de 

mensen bestaan en de symbolische praktijk waarin representatie, betekenis en taal naar 

voren komen dient goed te worden gemaakt. De materiële wereld wordt niet ontkend door 

de constructivisten, maar het is niet deze wereld die betekenis produceert. Dit vindt plaats in 

het taalsysteem, of een ander vergelijkbaar systeem dat gebruikt wordt voor het weergeven 

van concepten. De sociale actoren gebruiken de concepten uit hun cultuur en de talige en 

andere representatieve systemen om betekenis te creëren en betekenisvol te communiceren 

over deze wereld. Representatie wordt dus opgevat als een proces dat gebruikmaakt van 

feitelijk materiaal. De term krijgt betekenis op basis van zijn symbolische functie.85 De 

constructieve benadering zullen we in de volgende paragraaf nader gaan bekijken. 

 

 

  

                                                           
83 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 15 en p. 24, 25. 

84 Idem, p. 15 en 25. 

85 Idem, p. 15 en p. 25, 26. 
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§ 3.2 Taal, semiotiek en discours 

In deze paragraaf gaat de aandacht uit naar de constructieve benadering van representatie, 

hierbij volg ik de structuur die Stuart Hall hanteert in Representation over de ontwikkeling 

van de constructieve benadering van representatie. 

§3.2.1 Ferninand de Saussure  

De linguïst Ferdinand de Saussure hanteerde een sociaal constructieve benadering van taal 

en representatie die gekenmerkt werd door een semiotische inslag.86 Het taalteken bestaat 

volgens hem niet enkel uit een band tussen een ding en een naam, maar uit de relatie tussen 

een idee of concept en een uiterlijke vorm (het concrete teken). Het mentale concept duidde 

Ferdinand de Saussure aan als de signifié (betekenis) en de uiterlijke vorm van het teken als 

de signifiant (betekenaar).87  

 Het taalteken is volgens zijn theorie arbitrair, het kent geen vaststaande betekenis. De 

expressies in een maatschappij zijn gebaseerd op de conventies die in een maatschappij 

gelden.88 De culturele en historische context zijn bepalend; tekens maken onderdeel uit van 

een systeem en worden in relatie tot dat systeem geduid. In het proces van betekenisgeving 

draait het om interpretatie, hierbij zijn zowel de auteur als de lezer van belang.89 

 Taal verdeelde Saussure onder in ‘langue’ en ‘parole’. Langue is het taalsysteem en 

met parole bedoelde hij de uitingen van taal in spraak en schrift. Parole is een patroon van 

regels en normen die geproduceerd worden door de spreker of schrijver binnen het systeem 

van langue.  Om taal te leren dien je kennis te hebben van het systeem.90 

 Kritiek op de aanpak van Ferdinand de Saussure had betrekking op de het punt van 

referentie. Critci waren van mening dat zijn focus teveel gericht was op de relatie tussen 

signifiant en signifié. De aandacht ging niet uit naar hoe deze relatie het doel bewerkstelligt 

om naar de wereld om ons heen te verwijzen. Saussure richtte zich voornamelijk op 

betekenis, maar in zijn onderzoek naar betekenisgeving ging toch ook enige aandacht uit 

naar referentie. Een ander punt van kritiek was dat hij zich concentreerde op de formele 

                                                           
86 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 30, 31. 

87 Saussure, F. De, Course in general general Linguistics, Bally, C. en A. Sechhaye in samenwerking met A. 

Reidlinger (ed.), vertaald uit het Frans door W. Baskin, Glasgow, Fontana/Collins, 1977, p. 65-67.  

88 Idem, p. 67-69. 

89 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 31-33. 

90 Idem, p. 33. 
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aspecten van taal. Het interactieve en dialogische aspect van taal dat ontstaat door de 

sprekers werd door deze benadering teniet gedaan. Macht kan volgens Saussure dan ook 

niet aan taal onttrokken worden. De structuralistische aanpak van Saussure was volgens 

culturele theoretici gesloten; taal kan niet gezien worden als vaststaand object. Taal kent wel 

degelijk regels, maar deze zijn veranderlijk.91      

 Ferdinand de Saussure beoefende de linguïstiek louter formeel. Na zijn dood is zijn 

theorie echter meer en meer ingezet voor de bestudering van taal en betekenis in een brede 

culturele context. Saussure had deze ontwikkeling al verwacht hij noemde de wetenschap 

die zich bezighoudt met het leven van tekens in de maatschappij: de semiotiek.92 

  

§ 3.2.2 Roland Barthes 

Roland Barthes heeft zich toegelegd op de semiotiek: de tekenleer. Het teken wordt binnen 

de semiotiek, net zoals Saussure al deed, verdeeld in signifiant en signifié. Het verschil ligt in 

het wezen van het semiotische teken, deze kan bijvoorbeeld toebehoren aan een systeem dat 

geconcentreerd is op objecten, gebaren of schilderingen die niet het doel hebben iets te 

betekenen. De semiotische tekens zijn vaak objecten, met een betekenis, die in een 

maatschappij worden gebruikt. Te denken valt aan kleding dat functioneert als bescherming, 

maar ook zeker een betekenis in zich draagt.93       

 Er zijn in Barthes theorie twee systemen van betekenissen: denotatie en connotatie. 

Het eerste systeem is denotatie, hieronder wordt het niveau van expressie verstaan. De 

betekenis die aan het teken wordt gekoppeld wordt door bijna iedereen gedeeld. De tekens 

van het eerste systeem dienen als betekenaar van het tweede systeem.94 Connotatie behelst 

het interpreteren van tekens in de wereld. De opvattingen van een gegeven cultuur drukken 

hun stempel op de mentale concepten, waardoor zij ook gekenmerkt kunnen worden als 

ideologische fragmenten. De betekenissen zijn verbonden met cultuur, kennis en 

geschiedenis.95  

 Barthes analyseert in Mythologieën de mythe als semiologisch systeem. Een mythe is 

een boodschap die zowel mondeling, schriftelijk als beeldend kan zijn waarbij de nadruk ligt 

                                                           
91 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 34-35. 

92 Idem, p. 36. 

93 Barthes, R., Mythologieën, vertaald door Jongenburger, K., Utrecht, Uitgeverij IJzer, 2002, p. 35, 41, 42. 

94 Idem, p. 89-92. 

95 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 

Culture, Media and Identities 2, Hall, S. (ed.), London, Sage, 1997, p. 38, 39. 
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op de vorm, die een wijze van betekenen uitdrukt. De mythe kent tevens het 

driedimensionale systeem zoals eerder besproken van de betekenaar, het betekende en het 

teken. Bijzonder aan de mythe is dat zij een semiologisch systeem is van de tweede graad. 

Het teken (bestaande uit een concept en een beeld) uit het eerste systeem, wordt een 

eenvoudige betekenaar in het tweede. De materialen van de mythische spraak, van welke 

verscheidenheid dan ook, te denken valt aan fotografie, de schilderskunst, een affiche, de 

rite, worden in de mythe benaderd als taal. Een geheel van tekens, dat de eerste term vormt 

van de eerste semiologische keten. Het lijkt of de mythe het formele systeem van de eerste 

betekenissen een trapje hoger brengt, Barthes heeft daarom de volgende beeltenis gemaakt  

van het semiologisch systeem van de tweede graad.96 

Figuur 3 Ruimtelijke voorstelling van de mythe (metafoor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de mythe zijn twee systemen te onderscheiden, het linguïstische systeem, de taal (iedere 

voorstellingswijze wordt hieraan gelijkgesteld) duidt Barthes als objecttaal, omdat de mythe 

deze taal gebruikt om de mythe te vormen. De mythe noemt hij metataal, omdat deze taal 

spreekt over de eerste. Wanneer de semioloog zich richt tot de metataal, dient hij enkel 

globaal kennis te nemen van de samenstelling van de objecttaal voor zover deze voor de 

mythe van belang is. Om deze reden kunnen schrift en beeld ook op dezelfde wijze worden 

behandeld, zij worden gezien als tekens.97      

 Barthes hanteert in zijn mythologische systeem de volgende terminologie. De eerste 

term is de betekenaar, deze kan in de mythe op twee manieren bezien worden; als 

eindresultaat van het linguïstische systeem, of als beginpunt van het mythische systeem. Op 

het niveau van de taal duiden we het eindresultaat van het eerste systeem als inhoud. Het 
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97 Idem, p. 215. 
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tweede systeem, dat van de mythe, noemen we vorm. De tweede term, de betekende wordt 

aangeduid als concept. De correlatie tussen de betekenaar en de betekende wordt aangeduid 

met een derde term. In het linguïstische systeem wordt de derde term het teken genoemd. In 

het systeem van de mythe wordt de betekenaar gevormd uit de tekens van de taal, de derde 

term wordt op het niveau van de mythe als betekenis geduid.98     

 Een mythe wordt als natuurlijk ervaren doordat de consument de mythe als een 

systeem van waarden benaderd. De consument kent betekenissen toe, in zijn ogen zijn de 

relaties die hij legt causaal en deze ervaart hij als natuurlijk. De mythe wordt gelezen als een 

systeem van feiten in plaats van een semiologisch systeem.99 Barthes’ boek Mythologieën 

bevat essays over cultuuruitingen waarin hij ideologie ontrafelt.  

 

§3.2.3 Michel Foucault 

Foucault was meer gericht op de productie van kennis (zoals zich dat in het discours 

profileert), dan op betekenis. Onder het discours verstond hij een aantal beweringen met 

betrekking tot een bepaald standpunt over een onderwerp in een bepaalde historische 

periode. Voorwerpen en handelingen krijgen betekenis en worden objecten van kennis in 

discours.100 Wanneer de beweringen slechts verwijzen naar eenzelfde object, gekenmerkt 

worden door een gelijke ontstaanswijze, bestaan uit concepten die constant blijven en 

hetzelfde thema hebben, dan maken zij deel uit van dezelfde discursieve informatie.101  

 De specifieke historische context zorgt ervoor dat dingen op een ideologisch 

gemotiveerde waarheid berusten en iets betekenen. De vorming van kennis gaat altijd 

gepaard met vragen over macht en de opvattingen binnen het discours in een bepaalde 

historische tijd. De interesse in discours, macht en kennis leidde naar ideologische 

theorievorming.102 Macht en weten gebruikt Foucault om zich af te zetten tegen het idee dat 

er enkel ruimte voor kennis vrijkomt daar waar de machtsverhoudingen opgeheven zijn, het 

weten zou zich enkel ontplooien los van de bevelen, belangen en aanspraken van macht.103 

Kennis is volgens Foucault niet altijd een vorm van macht, maar bij de vraag of en in welke 
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99 Idem, p. 231. 

100 Hall, S., ‘The Work of Representation’, In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 
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omstandigheden kennis wordt toegepast is macht betrokken. Macht is niet negatief, indien 

zij in vrijheid aanvaard wordt. Macht functioneert niet in de vorm van een keten maar 

circuleert. Op elk niveau zijn machtsrelaties van toepassing. Het begrip van macht, dat 

gevormd wordt door verschillende discursieve informatie, stelde Foucault centraal voor de 

problemen tussen verschillende formaties van macht/weten.104 

 

De verschillende theorieën binnen de constructieve benadering laten zien dat wij in de 

maatschappij allemaal voortdurend betekenis geven aan alles waar we mee worden 

geconfronteerd. De aspecten van zowel de semiotische als de discursieve benadering van de 

constructieve theorie bieden een invalshoek voor het onderzoek naar de historische 

jeugdroman.105 De mythe uit de theorie van Roland Barthes bestond uit een boodschap die 

als natuurlijk werd ervaren. Deze natuurlijkheid werd echter geconstrueerd, ofwel bepaald 

gedachtegoed werd bewust verpakt in een boodschap. De volgende paragraaf gaat dieper in 

op het begrip ideologie. 

 

§3.3 Ideologie  

Tekens liggen ten grondslag aan vragen over hoe ideologie wordt geproduceerd, welke 

relatie taal en ideologie hebben en hoe deze relatie bekritiseerd kan worden. De theorieën 

over tekens (semiotiek) en ideologie hebben verschillende overeenkomsten. Beide hebben 

betrekking op vraagstukken over zingeving en beslaan hetzelfde gebied van toepassing. Bij 

zingeving gaat de aandacht uit naar de wijze waarop de mens betekenis geeft aan de wereld 

om zich heen. Onder het gebied van toepassing worden alle situaties verstaan waarin 

mensen betekenissen van zingeving, communicatie of sociale interactie toekennen zoals bij 

literatuur, film en toneel.106         

 Ondanks deze overeenkomsten leggen de theorieën een verschillend accent, de 

opvattingen hebben zich een lange tijd afzonderlijk ontwikkeld. Het verschil is dat de 

semiotiek de zingeving in het algemeen bestudeert en de ideologietheorie zich richt op een 

specifiek soort zingeving. De definiëring van het specifieke met betrekking tot zingeving 

blijft onduidelijk. Gesteld kan worden dat definiëringen steeds neerkomen op begrippen als 

zingeving, bewustzijn en betekenis. De ideologietheorie maakt dus deel uit van de semiotiek 
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 Idem, p. 15. 
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en kan voor haar kritiek gebruikmaken van de begrippen en termen uit de semiotische 

theorieën.107           

 Het ideologiebegrip heeft vaak een negatieve waardering, de term wordt veelvuldig 

als ‘vals bewustzijn’ gedefinieerd. De laatste tijd komt een neutrale houding ten aanzien van 

het ideologiebegrip ook op. Vanuit dit perspectief wordt de rol die aan ideologie wordt 

toegeschreven fundamenteel voor zowel het functioneren van het individu als de 

samenleving. Niet alleen de inhoud van de term heeft zo’n veranderde waardering tot 

gevolg, dit hangt ook samen met de wetenschapsopvatting die de onderzoeker in kwestie 

nastreeft.108 In navolging van Herman en Vervaeck wordt hier de neutrale opvatting van het 

ideologiebegrip gehandhaafd, het ‘vals bewustzijn’ kan dan worden vervangen door het 

beeld dat men vormt van de mens en de wereld. Het is echter wel van belang dat men zich 

bewust is van  een ideologische lading in een boodschap. 

 

§3.3.1  Codes 

Een semiotisch ideologiebegrip maakt gebruik van het begrip ‘code’, die de mogelijkheid 

biedt om factoren die semiotisch en ideologisch geladen zijn aan het licht te brengen. Zowel 

Ferdinand de Saussure als Jacques Lacan bieden met hun tekenbegrip, bestaande uit teken 

en betekenis, geen oplossing stelt Van Alphen. De eenheden worden in hun verschil met 

andere gekenmerkt. Saussure meent dat een eenheid uit de keten van tekens gecombineerd 

moet worden met een eenheid uit de keten van betekenissen. Lacan is van mening dat de 

gehele keten van tekens een enkele betekenis voortbrengt.109 Het toekennen van betekenis op 

basis van verschillen kent zijn beperkingen. Het vaststellen van verschillen leidt niet alleen 

tot een betekenisproductie, ook het vinden van overeenkomsten stimuleert het leggen van 

mogelijke verbanden die inherent zijn aan de productie van betekenis.   

 Het nadeel van de opvattingen van Saussure en Lacan is dat de wijze waarop de 

waarden die uit deze betekenistoekenning voortkomen niet worden verantwoord. Saussure 

merkt wel op dat de betekenissen op sociale conventies gebaseerd zijn en niet tot stand 

komen door de projectie van een individu met een bepaalde bedoeling. Ook stelt hij taal voor 

als een sociaal contract, zij biedt een sociaal product om te kunnen spreken en een 

verzameling conventies aan een gemeenschap zodat de personen in staat zijn het vermogen 

van spraak te gebruiken. De manier waarop de sociale conventies betekenis geven aan de 
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tekens wordt in zijn theorie niet toegelicht. Lacan geeft met zijn tekenbegrip geen oplossing 

voor dit probleem.110 Saussure onderschat het belang van het subject en onderbouwt zijn 

stelling niet. De onvolledigheid van theorie biedt genoeg reden om het tekenbegrip van 

zowel Saussure als Lacan niet te hanteren. De uitbreiding van Barthes is echter wel 

interessant voor analyse. Hij breidt het tekenbegrip zo uit dat het mogelijk is verborgen 

betekenissen uit cultuuruitingen te halen, ofwel de mythe bloot te leggen.    

 Eco ziet het tekenbegrip als een code, een code is een systeem van zingeving, het 

verbindt aanwezige eenheden met afwezige eenheden. Er is sprake van zingeving op het 

moment dat wanneer iets dat echt aanwezig is, op basis van een onderliggende regel, staat 

voor iets anders. Om een correlatie te krijgen tussen teken en betekenis moet er een subject 

zijn dat de code toepast. Dit interpreterend subject is echter wel aan regels gebonden, 

wanneer subjecten willekeurig tekens met inhouden gaan koppelen zou de communicatieve 

functie van taal teniet worden gedaan. Subjecten kunnen een keuze maken uit een aantal 

betekenissen die beperkt en bepaald zijn door conventies. Onder een conventie wordt een 

regel verstaan die door een afspraak tot stand is gekomen.111 Eco hecht terecht waarde aan de 

lezer, aangezien tekens pas uitgelegd kunnen worden door een subject dat deze interpreteert 

met behulp van conventies.          

 Een code kan worden omschreven als een conventionele regel die betekenis vastlegt. 

Op het vlak van betekenisproductie zijn verschillende niveaus te onderscheiden die tot de 

‘totale’ betekenis leiden. Het conventionele karakter van codes blijkt uit het feit dat zij 

doorbroken kunnen worden. Een ideologie is ook een bepaald soort code, het is een code die 

als natuurlijk wordt ervaren en wordt ook wel een verstarde code genoemd. 112    

 

§ 3.3.2 Verstarde codes 

Er is sprake van een ideologische betekenis wanneer deze gebaseerd is op een verstarde 

code. Het ideologieonderzoek houdt zich dus bezig met onderzoek naar betekenisproductie, 

naar de codes die leiden tot specifieke betekenissen. Bij de betekenisproductie naar literatuur 

zijn twee factoren te onderscheiden: de tekst zelf en de codes die een lezer inbrengt. De tekst 

zelf sluit door het gebruik van een bepaalde analyse codes uit of ontmoedigt. Het kader van 

de lezer valt onder het receptieonderzoek, de lezer neemt codes mee vanuit zijn eigen 

                                                           
110Alphen, E. van, Bang voor schennis? Inleiding in de ideologiekritiek, Utrecht, Hes Uitgevers, 1987, p. 41. 

111 Idem, p. 42. 

112 Idem, p. 42, 43. 
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(historische) achtergrond.113         

 Wanneer je vaststelt dat bepaalde codes tot bepaalde betekenissen geleid hebben is 

nog niet duidelijk of die codes in hun functioneren ook verstard zijn. Een aantal zaken 

kunnen duiden op de verstarring van codes. Allereerst wanneer er sprake is van constante 

herhaling van dezelfde code. Hierbij is het noodzakelijk naar de historie te kijken om vast te 

kunnen stellen dat de code natuurlijk of strategisch van aard is. Ten tweede moet worden 

nagegaan op welke wijze een code functioneert in de sociale praktijk waar hij uit voortkomt 

en is ingebed. Hieromtrent ontstaat duidelijkheid wanneer het steeds weer herhalen van een 

code gemotiveerd wordt. Als de code als natuurlijk wordt beschouwd is er sprake van 

ideologie, het streven naar een bepaald doel of belang duidt op bewustwording van de 

eenzijdigheid van de code.114         

 Het derde punt heeft betrekking op de context of de historische werkelijkheid. Een 

ideologische code moet bezien worden vanuit de context of historische werkelijkheid, zodat 

de wijze waarop deze code functioneert in de werkelijkheid onder de loep kan worden 

genomen. Ideologieën kunnen in tegenstelling tot codes niet a-historisch bestudeerd 

worden.115            

 Ten vierde kunnen er drie subjecten worden onderscheiden: het sprekend subject, het 

interpreterend subject en het geïnterpreteerde subject. Onder het sprekend subject wordt de 

woordvoerder van de tekst, de impliciete of expliciete ‘ik’ verstaan. Degene die de tekens 

uitdrukt die in aanmerking komen voor interpretatie.116     

 Het interpreterend subject is afhankelijke van de historische werkelijkheid. Dit houdt 

in dat hij in hoge mate bepaald wordt door zijn omstandigheden, zijn kennis van dat 

moment, de positie en belangen. Deze werken al dan niet bewust door in het maken van 

bepaalde keuzen, die op zingeving duiden. Doordat omstandigheden niet statisch zijn 

veranderen de codes waar het interpreterend subject gebruik van maakt. Het interpreterend 

subject is de instantie die betekenismogelijkheden inperkt en verantwoording draagt voor 

het gebruik van codes en ideologieën. Een dergelijke instantie bevindt zich zowel binnen als 

buiten de tekst. De lezer is de instantie buiten de tekst die de betekenismogelijkheden 

inperkt en zo komt tot een eigen interpretatie. Het aspect dat binnen de tekst is aan te wijzen 

voor betekenisinperking wordt in de narratologie de focalisator genoemd. Het 

                                                           
113Alphen, E. van, Bang voor schennis? Inleiding in de ideologiekritiek, Utrecht, Hes Uitgevers, 1987, p. 52, 53, 58. 

114 Idem, p. 54. 

115 Ibidem. 

116 Idem, p. 55-59. 
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geïnterpreteerde subject staat voor de sociale betekenis van een tekst die al dan niet met 

behulp van ideologische codes tot stand komt. Dit subject staat voor het onderwerp van de 

tekst, ofwel het thema, de stof of de betekenis.117      

 De theorie van Ernst van Alphen over ideologiekritiek stelt net als de constructieve 

theorie van representatie dat het subject van wezenlijk belang is bij de interpretatie van het 

teken en de betekenis, hij is in staat een code (een onderliggende regel) toe te passen. 

Ideologie kan worden opgevat als een verstarde code die als natuurlijk en volledig waar 

wordt beschouwd. Op het niveau van de tekst is het interpreterend subject in staat 

betekenissen in te perken en codes en ideologieën uit te leggen.118  

 

Taal is dus doordrongen van ideologie, het discours van jeugdboeken profileert dus ook 

ideologische opvattingen. De jeugd wordt gezien als fase waarin te vormen valt, de auteurs 

van jeugdliteratuur maken hier dankbaar gebruik van. Stephens stelt dat een verhaal altijd 

ideologie bevat omdat ideologie wordt geformuleerd in en door een taal, de betekenissen 

van taal sociaal bepaald zijn en verhalen worden opgebouwd uit taal.119     

 Peter Hollindale onderscheidt drie manieren waarop ideologie aanwezig kan zijn. 

Ten eerste kan ideologie open of expliciet verschijnen in de tekst. De auteur neemt duidelijk 

een positie in met betrekking tot sociale, politieke en morele waarden. De lezer is door deze 

expliciete manier van lering eerder geneigd zich te verzetten tegen het overbrengen van 

waarden en normen omtrent een bepaalde kwestie. De tweede categorie is passieve 

ideologie: de opvattingen van de auteur zijn impliciet aanwezig in de tekst, zij zijn niet 

onderzochte veronderstellingen. De derde vorm heeft betrekking op de woorden, de 

conventies en de codes die de tekst vormen, de ideologie is inherent aan taal.120   

 Een vertelling bestaat uit drie componenten: een discours, een verhaal en een 

betekenis. Het verhaal wordt gevormd door wat zekere personen doen op een bepaalde 

plaats en bepaald moment. Het begrip ‘discours’ kent zowel een linguïstische als een 

narratologische betekenis. Linguïstisch wordt taal gezien als een combinatie van woorden 

die betekenisvol, verenigd en doelgericht zijn. Het narratologisch discours heeft betrekking 

op de middelen waarmee het verhaal en de betekenis worden gecommuniceerd. Door deze 

twee aspecten te analyseren is het volgens Stephens in kaart te brengen wat de betekenis is 
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118 Ibidem. 

119 Stephens, J., Language and Ideology in Children’s Fiction, New York, Longman, 2009, p. 1, 8. 
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van een tekst. De betekenis wordt toegekend door het subject dat het verhaal en het discours 

(de tekens) interpreteert.121 

 Het volgende hoofdstuk wordt gewijd aan het ontwikkelen van instrumentarium om 

onder andere ideologie te ontrafelen. Met behulp van bepaalde kenmerken kunnen de 

gekozen historische romans worden getoetst wat betreft een objectieve weergave van de 

werkelijkheid. 
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Hoofdstuk 4 Het instrument van analyse 

 

In dit hoofdstuk wordt het instrument van analyse opgesteld. De eerste paragraaf is gewijd 

aan ideologie in de historische roman. De componenten van historische fictie worden 

besproken en de studie van Auerbach wordt aangehaald om te kijken naar mogelijkheden 

om de representatie van de werkelijkheid te bestuderen. De tweede paragraaf gaat in op de 

analyse van verhalen die de narratologie biedt. Ten slotte verhaalt de derde pargraaf de 

narratologische aspecten die van belang zijn voor het ontrafelen van ideologie in de 

historische roman. 

 

§4.1 Ideologie in de historische jeugdroman 

Vanwege de oorspronkelijke didactische inslag is de historische jeugdroman een genre dat 

zeer radicaal kan zijn op het gebied van ideologie. Auteurs trachten de waarheid uit de feiten 

te halen, zij proberen een beeld te geven van hoe het was en waar problemen bij komen 

kijken, zoals retrospectieve causaliteit en de onmogelijkheid om een verhaal te vertellen 

zonder perspectief. De doelgroep van de historische jeugdroman bestaat uit leerlingen uit de 

bovenbouw van de basisschool en de onderbouw middelbare school. De lezers moeten 

namelijk in staat zijn om geen beperkte blik op de wereld te hebben zodat zij personen en 

gebeurtenissen die niet overeenkomen met het hedendaagse kunnen plaatsen. Ook moeten 

de lezers instellingen en technologieën voor kunnen stellen die op enigerlei wijze exotisch 

aandoen en zij dienen hier interesse in te hebben. Bovendien behoeft de lezer kennis te 

hebben van talige constructies vanwege de mogelijke vervreemding omdat het verleden en 

het literaire discourse ongewoon zijn.122        

 Bij het onderzoek naar ideologie in de klassieke historische jeugdroman komen vier 

kenmerken naar voren. Ten eerste dient de vertelling authentiek te zijn, evenals de 

representatie. Het tweede punt houdt in dat het karakter geloofwaardig behoort te zijn en 

dat deze moet uitnodigen tot lezersidentificatie. Het derde punt heeft betrekking op hetgeen 

de lezer het gevoel geeft dat hij de tijd en ruimte heeft ervaren. Ten vierde heeft de lezer 

ervaren dat gevoelens en gedragingen van mensen gelijk zijn in de verschillende perioden.123

 De historische roman moest lange tijd over een moralistische functie beschikken. De 

gebeurtenissen krijgen betekenis in de vertelling en de historische elementen krijgen 

betekenis in het patroon waarin zij samenkomen. De vertelling is vaak realistisch en 
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zelfbewuste constructies worden vermeden. De verteller is vaak een historicus die bemiddelt 

tussen de lezer en de extratekstuele werkelijkheid. De gebeurtenissen, de karakters en de 

setting zijn alle tekens voor dingen, deze kunnen in samenhang met elkaar geduid kunnen 

worden. Betekenis ontstaat dus door het omzetten van grote historische gebeurtenissen in 

kleine persoonlijke verhalen. Dit werkt door in de mogelijke ideologische assumpties die het 

geheel structureren. Bij de vervanging van de gebeurtenis naar het microniveau is er sprake 

van een historisch onbekend persoon die als focalisator fungeert, vaak is dit een kind. In de 

historische fictie is de karakterfocalisatie zeer gebruikelijk in verband met de identificatie die 

bij deze wijze van vertellen sterk is.124       

 Ondanks dat de historisch roman een realistisch genre is, tracht de auteur het 

discours ook te vervreemden. Door het gebruik van culturele aspecten die de lezer niet kent 

treedt een vervreemdende werking op bij de lezer. Te denken valt aan taal, klasse, hiërarchie, 

sociale groepen en de houding ten opzichte van het toepassen van een moraal in de 

vertelling. Door het toepassen van zowel het vertoog uit het heden als verleden ontstaan 

ideologische aspecten. Het gebruik van zowel heden als verleden heeft als resultaat dat de 

lezer kennis neemt van de verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden.125 

 De historische roman is een vertoog vol met ideologische intenties die tot stand zijn 

gekomen in een specifieke culturele situatie. De vertelling bevat altijd een didactische 

functie, historische gebeurtenissen worden vertaald naar het tegenwoordige menselijk 

bestaan. De ideologie die naar voren komt in een historische roman is interessant omdat het 

iets vertelt over de sociaal-culturele waarden die heersen in de tijd van de auteur, dit vertaalt 

zich naar de wereld van de roman.126 

 

§4.1.1 De componenten van de historische roman 

De historische roman kan op zes mogelijke manieren worden benaderd. De eerste 

benadering is de historische fictie te zien als een literair werk. Vanuit dit oogpunt wordt de 

historische roman bezien als fictie met bepaalde literaire kenmerken. De bellettrie wordt 

historisch gekenmerkt als deze een historisch plot bevat en/of gebruikmaakt van 

historiografisch materiaal als bron en dat de handeling in het verleden plaatsvindt. In de 

tweede wijze van benaderen wordt fictie bezien als literair werk dat duidelijk een poging 

doet te refereren naar een exacte situatie in het verleden. De derde aanpak past mutatie van 

                                                           
124 Stephens, J., Language and Ideology in Children’s Fiction, New York, Longman, 2009, p. 236, 237. 

125 Idem, 237. 

126 Idem, 237, 238. 
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historiografisch materiaal toe; met behulp van historische teksten wordt een eigen verzonnen 

verhaal geschreven dat geen historiografische waarde bezit. De vierde werkwijze benadert 

de fictie als een alternatieve vorm van geschiedschrijving. Dit kan gereduceerde 

geschiedschrijving of de impact van de historische verschijnselen op verzonnen personen en 

de mate van indruk van niet-historische feiten op de historische personages inhouden. 

Benaderingswijze vijf beziet de historische roman als wetenschappelijke geschiedschrijving. 

Ten slotte de zesde methode vat de historische fictie samen als een combinatie van twee 

verhalen (het romanverhaal en het historische verhaal). 127     

 In een historische roman worden historische ontleningen vermeld. Drie typen 

historische ontleningen zijn te onderscheiden: een gecategoriseerde ontlening, een schijnbare 

ontlening en niet –gecategoriseerde ontlening. Een onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen 

verifieerbare coördinaten en niet-verifieerbare coördinaten. Verifieerbare coördinaten zijn 

handelingen die overeen komen met de historie, de niet-verifieerbare handelingen zijn 

verzonnen. Tevens zijn er historische romans met vermomde coördinaten en romans waarin 

historiografische gebeurtenissen worden vermeld.128     

 Verifieerbare coördinaten bij historische figuren hangen volgens Bal samen met een 

referentiekader: (a) de familie- of geslachtsnaam, (b) de nationaliteit, (c) de beroeps-

bezettigheid, (d) de relatie tot andere historische perioden en (e) de belangrijkste daden. Als 

een karakter alle coördinaten gemeen heeft met een historisch figuur dan treedt identificatie 

op. Ook dient er verschil gemaakt te worden of er sprake is van herkenning of identificatie. 

Niet verifieerbare coördinaten die niet bijdragen tot de opbouw van het referentiekader zijn 

onjuistheden in: (a) de voornaam, (b) de familiesituatie en (c) de exacte leeftijd en 

positionering in de tijd en (d) het karakter van de historische persoon. Ook bestaan er 

romans met bijkomende verifieerbare coördinaten, deze worden in de roman niet helemaal 

correct vermeld, maar staan een identificatie met de historische persoon niet in de weg.129 

Een historische indicator zijn de feiten, personages, uitspraken van de verteller of personages 

die beoordeeld worden als overeenkomend met de geschiedschrijving. Historische 

indicatoren zijn een tijdsaanduidende titel of openingsfrase. Met behulp van een relatieve 
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128 Idem, p. 131-136. 
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datering, wordt een eerste aanzet gegeven. Verderop in de roman wordt het mogelijk met 

getallen de tijd van handelen te berekenen. Later in het werk kan ook een expliciet 

omschrijving van de handeling in tijd worden gegeven, dit wordt de geretardeerde expositie 

genoemd. 130             

 Een geografische retardatie houdt in dat de verteller eerst informatie geeft over de 

geografische omstandigheden en nadien de tijd. Wanneer een overzicht van historische 

gebeurtenissen wordt gegeven alvorens de tijd van de handeling kenbaar wordt gemaakt 

spreken we van historiografische retardatie. Bij de onthullende (revelerende) openingsfrase 

kan het tekstprocedé van narratieve retardatie worden toegepast, een uitspraak wordt 

gedaan over de uitspraken die volgen. Een andere mogelijkheid van retardatie is het verhaal 

in het midden van de handeling te laten beginnen, ofwel in medias res.131   

 Als de tijd van de handeling geleidelijk aan duidelijk wordt gemaakt is er sprake van 

graduele expositie. Een auteur kan ervoor kiezen om de handeling vaag te houden, of de 

lezer verkeerde informatie te geven. Om de tijd in de vertelling zoveel mogelijk vaag te 

houden is het mogelijk de feiten omtrent data niet te noemen. Ook is het een optie om de 

historische indicatoren elkaar te laten tegenspreken.132      

 Het verzonnen deel in de historische roman gaat vaak over een liefde met 

hindernissen of over een zoektocht naar de afkomst. Het historische fabelcomponent handelt 

over een politiek en militair conflict waardoor een treffen ontstaat. Pas wanneer de 

historische handeling is geëindigd wordt het fictieve component ook afgesloten. De 

historische handeling kan ook bestaan uit een kroniek van gebeurtenissen, zolang deze in 

dezelfde periode plaatsvinden.133         

 Bij het schrijven van een historische roman maakt de auteur een selectie omdat niet 

alles in de roman kan worden beschreven. Doordat er keuzes worden gemaakt kan 

vervorming optreden, bepaalde elementen kunnen totaal anders worden weergegeven. Dit 

kan resulteren in het feit dat de historische romans geen literaire waarde hebben. Ook 

vanwege literair-esthetische redenen wordt soms gekozen om bijvoorbeeld bepaalde 

elementen weg te laten in verband met eentonigheid.134      
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De historische romanfabel wordt door Heirbrant ontleed in elf sjablonen. Naast de ontleding 

van benaderingswijzen van de historische roman kan worden ingezoomd op de manier 

welke vorm de historische fabel krijgt. In onderstaand schema worden de modellen van 

mogelijke fabels van de historische roman opgesomd.135   

Tabel 1 Sjablonen van mogelijke fabels van de historische roman. 

1. De fabel van een historische roman is gelijk aan een historische fabel. 

2. A Verscheidende getuigende historische feiten worden door een verzonnen motief 

verbonden. 

2. B Centraal staat een personage dat voortdurend van de ene in de andere situatie terecht 

komt. 

3. A De historische held is zowel betrokken bij het verzonnen component als de 

getuigende feiten van de historie. 

3. B De historische held is een fictief figuur. 

4. A De held is passief met betrekking tot de historische handeling en actief ten opzichte 

van het verzonnen deel van de roman. 

4.B Het fictieve gedeelte uit de roman bestaat uit een liefde met obstakels. 

5. A Het historische gedeelte, is enkel een korte episode. 

5. B  De historische episode dient als korte aanzet voor de rest van de handeling. De 

romanhandeling bevat zeer veel verzonnen elementen. 

6. A De context van de handeling is enkel historisch, de handeling zelf is volledig 

verzonnen. 

6. B De hoofdpersonen in de roman zijn verzonnen. 

 

Heirbrant maakt de enige bezwaren bij de bovenstaande sjablonen omdat het over een 

abstractie gaat, die gebaseerd is op lectuur. De eerste beperking die hij beziet dat er geen 

consensus heerst over wat wel en wat niet gebeurd is. De tweede kanttekening stelt dat 

bepaalde bronnen verloren zijn gegaan. Een derde aspect is dat er meerdere hoofdpersonen 

kunnen zijn en dat deze een verschil in ontstaanswijze kunnen hebben waardoor meerdere 

sjablonen van toepassing kunnen zijn. Ten slotte is de mate van fictionaliteit problematisch, 
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het verschil tussen historie en fantasie is moeilijk te onderscheiden.136   

 In de historische roman worden geregeld afwijkingen van de werkelijkheid 

geconstrueerd.  Zo zijn er interne tegenspraken en interne afwijkingen te construeren. In 

bijna iedere historische roman zijn anachronismen te construeren. Een romancier kan tevens 

de fout maken feitelijke onjuistheden in te voegen, deze zijn vaak het resultaat van 

onwetendheid of nonchalantie. Grote afwijkingen worden vaak doelbewust gehanteerd, zij 

dienen om een bepaald effect te bereiken. Bijvoorbeeld dat een persoon ouder, jonger of 

reeds gestorven is dan in de werkelijke historische handeling. Wanneer dit frequent 

voorkomt is er sprake van een convergentie. Andere mogelijkheden van mutatie zijn het 

omdraaien van de volgorde van de gebeurtenissen en het weglaten of verkorten van 

tussenperioden.137         

 Sommige afwijkingen worden bewust toegepast. Een voorbeeld hiervan is een 

psychologische en persoonsdimensie toevoegen aan het historisch materiaal. De historische 

personen krijgen kenmerken toegeschreven als gedachten, emoties en karaktertrekken die 

wellicht niet kloppen. Mogelijke wijzigen zijn transformatie, weglating, toevoeging en 

verplaatsing in situatie.138          

 Om meer te weten over de verhouding feit en fictie is het ook belangrijk te letten op 

de duidingen waaruit we kunnen opmaken dat het om literatuur met historische aspecten 

gaat. De auteur kan bijvoorbeeld een stelling over een historische gebeurtenis aanvoeren. 

Een andere mogelijkheid is dat de auteur benadrukt dat de roman het resultaat is van 

grondig onderzoek door de werkwijze uit de historiografie over te nemen, zoals het gebruik 

van voetnoten, plattegronden, bronverwijzingen, een bibliografie/appendix met historische 

bronnen en/of een onderbreking van de romanhandeling door kritiek op de historie te 

geven.139  

 

§4.1.2 Representatie en werkelijkheid 

Auerbach maakt in zijn boek Mimesis (1946) een studie naar de representatie van de 

werkelijkheid in de westerse literatuur. Auerbach bestudeert de wijze waarop de literatuur is 

weergegeven in de verschillende literaire perioden. Hij neemt hierbij de Odyssee van 
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Homerus en het Oude Testament als uitgangspunt.     

 In de traditie van Homerus wordt het verhaal rustig verteld en nauwkeurig 

vormgegeven. Te denken valt aan een uitgebreide beschrijving van gedachten, gevoelens, 

gereedschappen, bewegingen en de lotsbestemmingen van de mens. Het verhaal van 

Odysseus kent weinig opbouw van spanning. In de vertelling wordt uitgewijd over de 

ontdekking van het litteken en de gebeurtenis waarbij Odysseus het litteken opliep. De 

aandacht gaat hierbij vooral uit naar het ontstaan van het litteken, de voetwassing raakt 

geheel uit beeld. Datgene wat Homerus vertelt vormt steeds het heden, enkel datgene speelt 

zich af.140          

 Auerbach trekt de vergelijking met Izaäk uit het Oude Testament. De bijbel kent niet 

de omschrijving zoals Homerus die toepast. De vertelling wordt niet strak omlijnd, de 

beschrijving blijft vager. De elementen worden belicht die belangrijk zijn voor de handeling. 

Uit het verhaal van Izaäk blijkt dat het morele aspect sterk aanwezig is, het doel van de 

handeling en de lering staan centraal. Een enkele zin tussen Abraham en Izaäk in de directe 

rede functioneert als onderbreking van het zwijgen, waardoor de stilte wordt benadrukt. De 

gedachten en gevoelens worden meer gesuggereerd dan uitgesproken. De personen in het 

Oude Testament hebben in tegenstelling tot de personen uit de Odyssee ieder een verleden 

dat zij meedragen in de vertelling, de personen kennen meer ontwikkeling. De personen in 

de Bijbel zijn uitverkorenen en dienen dan ook als voorbeeld.141    

 Het beeld dat de Homerische verzen geeft van de mens is relatief eenvoudig, het 

correspondeert niet met de werkelijkheid. De Bijbel wil de waarheid verkondigen, zij wil niet 

gunstig stemmen maar lering bieden. Het Oude Testament dient geduid te worden en 

presenteert zich dan ook meer als wereldgeschiedenis.142     

 De stijlen van de twee teksten staan voor Auerbach voor twee basistypen. De 

Homerische stijl bestaat uit een boetserende beschrijving, een bedaarde, vloeiende 

vertelwijze, de voorgrond staat centraal, ondubbelzinnigheid en beperking in het historische. 

De stijl van het Oude Testament wordt gekenmerkt door: het belichten van sommige 

gedeelten en het verheimelijken van andere stukken, wisseling van gebeuren, doorwerking 

van het onuitgesprokene, aanwezigheid van de achtergrond, dubbelzinnigheid en behoefte 

aan duiding, universele aanspraken, uitwerking van het historisch ontstane en verdieping in 
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het problematische.143         

 Auerbach maakt in zijn boek analyses van verschillende werken. Het treurspel Luisse 

Millerin (Schiller, 1782-1783) over stadsmuzikant Miller is een politiek stuk waarin 

melodrama wordt geconstrueerd om politiek effect te bewerkstelligen. De plaats en tijd 

worden vaag gehouden, waardoor een onscherpe werkelijkheid ontstaat. Het toneelstuk is 

opmerkelijk, tot  het einde van de negentiende eeuw blijft een werk als dit zich al richten op 

hedendaagse maatschappelijke thema’s, gedeeltelijk fantasie of idylle, of tenminste beperkt 

tot het lokale. De economie, de maatschappij en de politiek worden geschetst als stabiel.144

 Stendhal schetst in Le Rouge et le Noir (1830) een mensenmenigte die bewust deelnam 

aan de Franse Revolutie. Wanneer men verantwoording wil afleggen voor zijn leven en de 

plaats die men inneemt in de maatschappij dient dit in een brede praktische context te 

gebeuren. Men moet zich bewust zijn van het feit dat de sociale structuur niet vastligt, maar 

door middel van protest kan worden veranderd. Stendhal vertelt de lezer de werkelijkheid 

waarmee hij zelf geconfronteerd wordt. Dit doet hij echter wel ingebed, Stendhal is zich 

bewust van de veranderingen in de politieke, sociale en economische werkelijkheid. Hij nam 

echter nog geen kennis van de historische opeenvolging van de ontwikkelingen, de 

gebeurtenissen ziet Stendhal als losstaande voorvallen. Het realisme van Stendhal kan 

worden getypeerd als een strijd om zelfbehoud, het heroïsche.145     

 Hoewel hij een schrijver is van de romantische generatie, had hij echter ook een veel 

scherper beeld van de realiteit dan zijn tijdgenoten. Samen met Stendhal wordt Balzac door 

Auerbach dan ook getypeerd als schepper van het moderne realisme. Beide auteurs 

gebruikten het alledaagse voor de literaire verbeelding. De serieuze houding van de 

alledaagse werkelijkheid, de opkomst van de bredere en sociaal lager staande groepen 

vormen een thema van onzekere existentie en het inbedden van triviale personen en situaties 

in de context van de contemporaine geschiedenis en de historisch veranderlijke achtergrond 

vormen de oorsprong van het modern realisme. De realistische prozaroman groeide, zij won 

met name terrein in Frankrijk. Groot-Brittannië had langer de voorkeur voor traditionele 

vormen en zienswijzen met een hoger percentage moraliserende inhoud.146  

 Uit de analyse van de roman Germinie Lacerteux (1864) van de gebroeders Goncourt 
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blijkt dat we hier van doen hebben met een roman die is geschreven uit politiek- 

sociologische overwegingen. De Goncourts hadden de visie op het realisme dat zij de gehele 

werkelijkheid in de contemporaine literatuur moesten vangen. Ook het lage volk moest in 

hun optiek dienen als thema voor de literatuur. Opvallend was dat degenen die voor de 

rechten van de vierde stand opkwamen, zowel op politiek als literair gebied, niet de mensen 

van deze stand waren maar de bourgeoisie. Dit geldt ook voor de Goncourts, die echter 

enkel ook oog hadden voor de zintuiglijke artistieke impressies, die een exotische waarde 

bezaten of iets nieuws voortbrachten en niet voor de politieke, sociale situatie. De gebroeders 

wisten volgens Auerbach niet door te dringen tot de kern van de vierde stand, de aandacht 

was niet enkel gericht op deze stand.147        

 Zo gaat de roman Germinie Lacerteux over een meisje dat in dienst is van de 

bourgeoisie, waarbij hun interesse ligt bij de aantrekkelijkheid van het lelijke, afstotende en 

ziekelijke. Hiermee waren de broers niet de eersten, dit verschijnsel zien we ook terug in Les 

Fleurs du Mal (1857) van Baudelaire. Toch brachten de Goncourts als eersten dergelijke 

motieven, zij waren geïnteresseerd in de op waarheid beruste erotische avonturen van een 

wat ouder dienstmeisje. Zola geeft in zijn romans een barre omschrijving van het bestaan, het 

is een troosteloze waarheid en hij roept op tot sociale hervormingen.148 In de roman To the 

Lighthouse (Woolf, 1927) wordt in de verteltijd soms opeens uitgewijd over gebeurtenissen, 

het gaat hierbij vooral om gemoederen van de personen in de tekst. Het tussendoor kort 

ingaan op een gedachte noemen we een parenthese. In Woolfs roman staat het bewustzijn 

van de personages centraal door middel van de ongebonden directe rede of monologue 

intérieur (stream of consciousness). Door de verteller te laten twijfelen aan de werkelijkheid die 

hij schetst, realiseert de schrijver de indruk van gedachten. In de parenthese wordt een 

toevallige aanleiding aangenomen die de bewustzijnsprocessen op gang brengt. De 

processen worden op een naturalistische wijze weergeven, deze worden niet beperkt of 

aangestuurd in vrijheid. Andere mogelijkheden ten behoeve van een rijker perspectief zijn 

het tijdsperspectief, symbolische alletijdsheid, het standpunt en grensdirecte of indirecte 

ongebonden rede.149          

 Lea Dasberg doet in haar boek Het kinderboek als opvoeder (1981) onderzoek naar de 

pedagogische mogelijkheden van het historisch kinderboek. Voor haar onderzoek heeft zij 
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een instrumentarium opgesteld waarmee representatie en historische aspecten van de 

historische jeugdroman in kaart kunnen worden gebracht. Vanwege gedateerdheid en de 

nadruk die Dasberg legt op pedagogiek in haar boek wordt in dit onderzoek enkel 

gebruikgemaakt van de handvaten die zij biedt voor het onderzoek naar de historische 

jeugdroman.  

 

§4.2 De narratologie 

De twee centrale elementen van verhalende teksten zijn de verteller en het verhaal. Hieruit 

komen twee theorieën voort: de verteltheorie en de verhaaltheorie. De theorie van vertellen 

en verhalen samen wordt aangeduid met de term narratologie. Onder de verteltheorie valt 

de wijze van vertellen en de presentatie van het verhaal. Begrippen en modellen worden bij 

deze theorie ontwikkeld om de verschillende manieren van vertellen in beeld te brengen. De 

verhaaltheorie is gericht op de opbouw van verhalen. Een verhaal is volgens deze theorie 

een structuur die bestaat uit een aantal vaste elementen die met elkaar samenhangen. Het 

instrumentarium dat wordt gebruikt voor analyse richt zich op deze elementen: 

vertelsituatie, tekst en taalgebruik, de weergave van gedachten en gesprekken, visie, tijd, 

ruimte, personages en motieven. In navolging van Kaufmann wordt hier de narratologie als 

instrument voor analyse gebruikt. Om deze reden zal de narratologie hier beknopt 

schematisch worden weergegeven. 150 

 

Tabel 2 Het narratologisch instrumentarium.  

Vertelsituatie De soort verteller van waaruit een verhaal wordt verteld; de 

auctoriale verteller, het ik-perspectief en de personale 

verteller, de alwetende verteller, het jij-verhaal etcetera. 

Tekst en taalgebruik De poëtische functie van taal. Hoe meer de aandacht 

getrokken wordt naar de tekst, des te hoger de mate van 

literaire waarde onder andere. 

Weergave van gedachten en Door middel van vertellerstekst, persoonstekst of een 
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gesprekken mengeling van beide kan de verteller de lezer inzicht geven 

in de gedachten en gesprekken van de personages. 

Visie Focalisatie is de blik van waaruit we als lezer de 

verhaalwereld tot ons nemen.  

Tijd Het aspect tijd heeft betrekking op de verhouding tussen 

verteltijd en vertelde tijd. Tevens wordt onder tijd de 

volgorde van het vertellen van de gebeurtenissen verstaan. 

Ruimte Gebeurtenissen vinden ergens plaats, de plaats van 

handeling kan al dan niet expliciet worden omschreven. 

Personages Het beeld dat de lezer heeft van de acteur (de handelende 

instantie op het niveau van de geschiedenis) is het 

personage.  

Motieven De betekenisdragende elementen in het verhaal. Een motief 

kan worden geconstrueerd door het leggen van verbanden. 

 

Dit algemene narratologisch instrumentarium is handzaam voor de analyse van teksten. Het 

biedt mogelijkheden voor het geven van betekenissen. Voor de jeugd speelt spanning en 

humor een grote rol. Het is daarom van belang dat in de analyse ook aandacht uitgaat naar 

deze aspecten.151          

 Om ideologie in teksten te duiden is het ene narratologische element meer van 

toepassing dan het andere. In de volgende paragraaf zal de aandacht uitgaan naar de wijze 

waarop de narratologie kan fungeren als hulpmiddel bij de analyse en interpretatie van 

ideologie in teksten.  

 

§4.3 Het ontrafelen van ideologie in de historische roman 

In deze paragraaf worden de narratologische aspecten die van belang zijn bij de analyse van 

de historische roman nader besproken.  

 

§4.3.1 Vertelsituatie en focalisatie 

De narratologie van Mieke Bal is onder andere gericht op de manier waarop de verteller zich 

verhoudt tot het verhaal en wie in het verhaal focaliseert.152 In dit onderzoek zal dan ook 
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aandacht besteed worden aan de positie van de verteller en de focalisatoren in de vertelling. 

Door dit te analyseren kunnen machtsconstructies worden ontrafeld.   

 Het narratieve perspectief heeft de functie om subjectposities te construeren en 

ideologie te implementeren. De alwetende verteller kan controle uitoefenen op de lezer (de 

impliciete lezer en de expliciete lezer). De afwezigheid van de verteller houdt in dat bepaalde 

aannamen als een kwestie van algemene kennis worden gepresenteerd door de verteller aan 

de expliciete lezer. De manier waarop het verhaal, de personages en de ruimte, worden 

weergeven zijn van belang voor de vorming van een ethisch waardesysteem. Deze ethos 

werkt door in de sociale ideologie die inherent is aan het verhaal.153    

 De eerste persoonsverteller kan als doordrongen van ideologie worden 

gepositioneerd vanwege het beeld dat hij geeft van de wereld en de manier waarop hij 

betekenis geeft. Ook kan de lezer in een subjectpositie gelijk worden gesteld aan de positie 

van de verteller. Dit heeft als gevolg dat wanneer de blik van de verteller, of deze nu juist is 

of niet voor waar wordt gezien.154        

 De verteller geeft ook de visies van anderen weer, dit gebeurt op een ingebed, 

secundair niveau. De verteller bevindt zich met zijn vertelling op het eerste niveau. 

Focalisatie heeft betrekking op de relatie tussen de visie en dat wat gezien wordt. Elk verhaal 

heeft één of meerdere subjecten die waarnemen (focalisatoren) en één of meer objecten die 

waargenomen worden in een gekleurde visie. De manier waarop de focalisatie is verdeeld in 

een verhaal geeft aan bij wie de macht ligt, het kan partijdige subjectposities creëren. 

Focalisatie is dus een belangrijk instrument van analyse voor het inkaderen van de structuur 

van representatie van ideologie.155         

 Het vertelperspectief is de wijze waarop het impliciet overbrengen van ideologie het 

meest sterk is. Hierbij komen twee aspecten van gezichtspunt ter sprake: de perceptie en de 

concepten. De perceptie is gericht op het waarneembare, de aspecten die worden 

waargenomen tijdens het focaliseren zoals objecten, gebeurtenissen, landschap enzovoort. 

Het conceptuele gezichtspunt omvat alle intratekstuele mogelijkheden van interpretatie. 

Hieronder vallen interpretaties als reacties op gebeurtenissen, het handelen van karakters en 

interpretaties gebaseerd op de ideologische opvatting van de focalisator.156  
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Stephens vat alle narratieve transacties samen in een frame, hierbij valt te denken aan het 

verschil tussen de auteur, beoogde auteur en verteller en de vergelijkbare verschillen tussen 

de lezer, de beoogde lezer en de expliciete lezer van het discours.157  

 

Figuur 4 Schema van narratieve transacties. 

 

 

 

Uit dit schema blijkt dat de communicatie die onderzocht kan worden binnen narratieve 

fictie het gesprek van de verteller en de expliciete lezer is (deze rol kan ook vervuld worden 

door een karakter). De belangrijkste functie van de communicatie is te bemiddelen tussen de 

auteur en de lezer omdat deze buiten het frame van transacties plaatsvindt. Bij een 

onbetrouwbare verteller is deze functie van belang, omdat lezers zich zullen distantiëren van 

een publiek dat lichtgelovig is. In een derde persoonsvertelling is de narratieve mode 

betrouwbaarder voor het beoogde publiek.158 

 In de tekst kan ideologie zowel in de expliciete lezer als in de geïmpliceerde lezer 

worden verhuld. Door het creëren van subject posities voor de narratee is het mogelijk 

                                                           
157 Stephens, J., Language and Ideology in Children’s Fiction, New York, Longman, 2009, p. 20, 21. 

158 Idem, p. 20-22. 



59 
 

controle uit te oefenen op de lezers. Dit bevindt zich op een dieper niveau dan de impliciete 

lezer, met behulp van subjectposities is het mogelijk identificatie te bereiken. Een alwetende 

verteller  kan dit doel bereiken door aan te nemen dat verhaallijnen natuurlijk en wenselijk 

zijn. Bij een vertelling waarbij de verteller niet expliciet aanwezig is kan worden 

geïmpliceerd dat bepaalde zaken een kwestie van algemene kennis zijn, die de verteller en 

de expliciete lezer delen.159 De verhouding van persoonstekst en vertellertekst in het verhaal 

heeft ook gevolgen voor de interpretatie.       

 Teksten kunnen op twee manieren gelezen worden, namelijk vanuit macro en micro 

perspectief. Het macro perspectief is geënt op de kennis die al aanwezig is in de wereld, met 

behulp van deze kennis wordt de tekst gelezen. Het micro perspectief houdt in dat vanuit de 

lexis, de sematiek en syntax betekenis wordt gegeven aan de tekst. De micro en macro 

benadering interacteren met elkaar omdat een tekst altijd een experientiële en/of culturele 

factor bevat (context), en interpretatie is uiteindelijk gebaseerd op taal.160 

 

§4.3.2 Tekst en taalgebruik 

Teksten zijn doordrongen van ideologie, jeugdliteratuur draagt dan ook ideologie in zich 

mee. Thompson stelt dat er vijf manieren zijn om ideologie te ontrafelen met behulp van 

symbolische constructies. 

 

Tabel 3 Strategieën om ideologie te benaderen volgens Thompson. 

Wijze Geassocieerde strategie 

Legitimatie = het bewijs van 

aanspraak. 

Narrativisatie =  dominante relaties worden als 

legitiem weergegeven. 

Rationalisatie = dominante relaties worden als 

rechtvaardiging op rationele gronden 

gerepresenteerd. 

Universalisatie = wanneer de betrokken relaties en 

instellingen worden gesteund die ter discussie worden 

gesteld ontstaat er een algemene oordeel.  

Dissimilatie = met behulp van 

een stijlfiguur wordt de mening 

Vervanging = met behulp van een positieve of 

negatieve term verwijzen naar een ander fenomeen. 
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van een spreker of zijn partij 

verborgen.  

Eufemisme = een term gebruiken die op een bewuste 

manier de positieve aspecten van een verschijnsel 

markeert. 

Tropen = beeldspraak.  

Unificatie = sociale groepen 

worden bijeen gebracht door 

verschillende inspanningen van 

standaardisatie en het 

symboliseren van een eenheid. 

Standaardisatie = het toepassen van bepaalden 

standaarden, zoals een taal. 

Symboliseren van eenheid = symbolen van eenheid. 

 

Fragmentatie = een beleid van 

verdelen en heersen. 

Differentiatie = het benoemen van verschillen tussen 

groepen. 

Zuivering van de ander = het creëren van een vijand 

van binnen of buiten. 

Reïficatie = vergankelijke, 

historische dominante relaties 

worden gepresenteerd alsof zij 

tijdloos, natuurlijk en blijvend 

zijn. 

Naturalisatie = iets wordt voorgesteld als het resultaat 

van een natuurlijk, verklaarbaar aspect. 

Eternalisatie = deze term wordt gebruikt voor het 

verduisteren van de ontwikkeling van instituties, 

gebruiken en tradities. 

Nominalisatie = iets uit de werkelijk wordt als een 

onafhankelijk ding voorgesteld. 

Passivisatie = de lijdende vorm wordt toegepast. 

 

De strategieën van Thompson kunnen goed worden toegepast op de niveaus van Hollindale; 

expliciete en passieve aanwezigheid van ideologie en de grenzen die de mogelijkheid van 

gedachten en uitdrukking inperken. In dit onderzoek zijn wij op zoek naar de een 

interpretatie van een verhaal, waarbij getracht wordt ideologie te ontrafelen.161   

 

§4.3.3 Tijd en ruimte 

In een historische roman vormen de tijd en ruimte de setting of de chronotoop waarin de 

personages tot leven komen. De ruimte waarin de handeling zich bevindt kan een sterke 

symbolische betekenis hebben. De tegenstellingen in een roman hebben een symbolische 
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functie en ondersteunen op deze wijze een bepaald motief.162    

 Op het gebied van tijd dient aandacht besteed te worden aan het vermogen van de 

jonge lezer om de opbouw van de vertelling te kunnen volgen. Het is hierbij van belang dat 

de periode te over zien moet zijn voor de lezer hierbij valt te denken aan dagen, weken en 

maanden. De verhouding tussen de vertelde tijd en de verteltijd zegt meer over het ritme 

van het verhaal en de aanwezigheid van spanning.163     

 Interessant is het bij de historische roman te kijken naar welke rol het heden speelt. 

De auteur kan er allereerst voor kiezen het heden te verzwijgen of weg te cijferen. In de 

meeste historische romans wordt de tweede mogelijkheid toegepast; het heden is enkel 

aanwezig vanuit een chronologisch oogpunt. De derde mogelijkheid van de historische 

roman geeft een concrete voorgeschiedenis van het heden van de auteur. De auteur is 

prominent aanwezig bij de vierde mogelijkheid.164 

 

§4.3.4 Personages 

voor het analyseren van de personages zal het actantiële model van Greimas worden 

gebruikt. Lotman geeft in zijn theorie de uitbreiding ten opzichte van het model van Greimas 

dat een handelingsdrager bij het overschrijden van een grens tegen problemen aanlopen. 

Ook als de hindernis eenmaal is overwonnen zijn er verschillende mogelijkheden. 

Personages kunnen volgens Lotman op een aantal manieren in systemen worden 

ondergebracht. Allereerst in de relatie tussen een personage en de anderen. Ten tweede 

wanneer de personages op verschillende manieren over eenzelfde onderwerp spreken. Ten 

derde door een personage vanuit een ander te bekijken. 165 

 

§4.3.5 Motieven 

Een verzameling van motieven die zijn geaccepteerd en steeds weer terugkeren in de 

representatie van een bepaald thema, die steeds in verschillende soorten culturele teksten 

voorkomen noemt Meijer de cultuurtekst. Hierbij maakt het niet uit of de nieuwe culturele 

teksten literair, journalistiek, wetenschappelijk of van andere herkomst zijn. Cultuurteksten 
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wijzen op een verstarde code, een ideologie die als natuurlijk wordt ervaren.166 Door het 

analyseren van aspecten uit de narratologie is het mogelijk verbanden te leggen tussen 

eenheden die  een betekenis dragen.  

 

§4.3.6 Het instrumentarium 

De historische romans zullen worden geanalyseerd met behulp van onderstaand 

instrumentarium dat is opgesteld op basis van eerder besproken theorieën van: Bal, 

Thompson, Heirbrant, Kooij, Hollindale, Meijer, Gilles en Dorleijn (die onder andere 

teruggrijpen op Stanzels typologie). 

Tabel 4 Het instrument van analyse. 

Algemene gegevens 

van het boek 

Titel, auteur, uitgever, jaar en plaats van uitgave. 

Vormgeving Aanwezigheid illustraties, illustrator, soort van illustratie. 

Benadering van 

jeugdliteratuur 

De wijze waarop de auteur jeugdliteratuur benadert. 

Vertelsituatie Type verteller, verhouding vertellerstekst en persoonstekst, 

weergave van gedachten en gesprekken 

Focalisatie Focaliserend subject, één of meerdere focalisatoren, positie(s) van 

de focalisator(en) (Bal), mate van identificatie met het focaliserend 

subject (onder ander Meijer). 

Tekst en taalgebruik Poëtisch. 

Strategieën van Thompson om ideologie te ontrafelen: legitimatie, 

dissimilatie, unificatie, fragmentatie en reïficatie. 

Tijd Chronologisch, verhouding verteltijd - vertelde tijd, rol van het 

heden. 

Ruimte Plaatsen waar de handeling zich bevindt. 

Personages Hoofdpersonen: milieu, leeftijd, gezinssituatie, beroemd en fictief. 

Het uiterlijk van de personen: wel of geen gebruik van een 

stereotype combinatie bij hoofdpersonen als bijfiguren en 

negatief/positief over de fysionomie van andere rassen.  
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Waardering eigenschappen. 

Ideologie Drie niveau's van Hollindale. 

Representatie Bij representatie kan de aandacht uitgaan naar: rolpatronen, 

ouderen, zieken, zwakken of gebrekkigen, onderwijzers, relaties, 

personeel, ordediensten, oorlog, rassen en volken, religie, klassen- 

en standenverschillen, lichamelijkheid en seksualiteit, leven en 

dood, gruwelen, dagelijks leven, historie, omwentelingen, 

oorzaken en gevolgen (achtergronden), idealen, motieven. De 

representatie is gebaseerd op Auerbach en het instrument van 

Dasberg. 

Bij de reflectieve benadering ligt de betekenis in de realistische 

wereld. Op welke manier wordt de werkelijkheid beschreven.  

Constructieve benadering: signifiant – signifié, denotatie – 

connotatie, mythe, object - en metataal, discours kennis en macht, 

ideologie -> zingeving, bewustzijn, betekenis, beeld van de wereld.  

Semiotisch ideologiebegrip werkt met een code. Een subject past 

de code toe (legt de relatie teken - betekenis). Met betrekking tot 

conventies. Verstarde code: (1) constante herhaling van hetzelfde, 

(2) wijze van functioneren wordt als natuurlijk ervaren, (3) context 

of historische werkelijkheid en (4) drie subjecten: sprekend, 

interpreterend en geïnterpreteerd subject.  

Historische 

jeugdroman  

Kenmerken klassieke historische roman: (1) authentiek, (2) 

geloofwaardig, (3) tijd en ruimte en (4) gevoelens door de tijd 

gelijk. 

Pedagogische maatstaven. 

Vervreemding binnen discours. 

Componenten van de historische roman: ( 1) literair werk, (2) 

poging reflecteren naar een exacte situatie in het verleden, (3) 

mutatie van historiografisch materiaal, (4) fictie als alternatieve 

geschiedschrijving, (5) wetenschappelijke geschiedschrijving en (6) 

historische fictie als een combinatie van twee verhalen. 

Typen historische ontleningen van Heirbrant: (niet) verifieerbare 

coördinaten en historische indicatoren (retardatie, expositie, 
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sjablonen en beperkingen). 

Literaire waarde Tekens interpreteren: relatie tekst – werkelijkheid, 

materiaalbehandeling, traditie en vernieuwing, polyfonie, 

onbepaaldheid, spanning en humor. 

Onderwijs Didactische functie. 

Criteria historische roman volgens Kooij: (1) 

betrouwbaar/authentiek, (2) relevantie, (3) plaatsing in de tijd, (4) 

plaatsing in de ruimte, (5) waarden- en normenpatroon, (6) 

identificatiepatroon, (7) verhouding fictieve, historische feiten en 

(8) illustraties. 

Motieven 

 

 

 

Van Boven en Dorleijn omschrijven motieven als de 

betekenisdragende elementen in het verhaal. De eenheden vormen 

geen zelfstandige categorie, maar manifesteren zich op 

verschillende niveaus: zoals structuur en taal. 

 

In het volgende hoofdstuk zal dit instrument worden gebruikt voor de analyse van de 

historische jeugdromans handelend over het venster slavernij. 
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Hoofdstuk 5 Slavernij in de historische jeugdroman 

 

In dit hoofdstuk wordt de selectie van de jeugdromans verantwoord en volgen de analyses 

van de romans. Het hoofdstuk zal afsluiten met een paragraaf gewijd aan de vergelijking 

tussen de romans. 

 

§5.1 Selectie van de jeugdliteratuur 

Een kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd naar Nederlandstalige historische jeugdromans 

verschenen na 1985, met betrekking tot het venster slavernij uit de nationale canon. De 

romans zijn gericht op jongeren in de onderbouw van de middelbare school. In het rapport 

doet de Commissie Van Oostrom de volgende aanbevelingen van jeugdboeken aansluitend 

op dit venster: 

 

Bené Alfonso, Medicijnmeester  

Thea Beckman, Vrijgevochten  

Harriet Beecher-Stowe, De negerhut van oom Tom  

Miep Diekmann, Marijn bij de lorredraaiers  

Thea Doelwijt, O sekoer! Help! 

Thea Doelwijt, ‘Nacht met mijn overoverovergrootmoeder.’ In: Ridders en Rebellen.  

Mechtelly, Het meisje uit Tapoeripa 

Joyce Pool, Sisa  

Dolf Verroen, Slaaf kindje slaaf  

 

Uit deze aanbevolen boeken zal ons onderzoek zich richten op het werk van Alfonso, 

Beckman en Pool. Deze drie zijn geselecteerd op basis van de leeftijdscategorie (vanaf 12 

jaar), het jaar van verschijnen (vanaf 1985), oorspronkelijk Nederlandstalig werk en de eis dat 

het een opzichzelfstaande roman is (geen enkel hoofdstuk).    

 Op de website zijn de aanbevelingen een wiki, zij kunnen door iedere bezoeker 

worden aangevuld. Deze aanvullingen worden wel geredigeerd. De boeken die zijn 

toegevoegd in het blad basisvorming middelbare school: 

 

Rob Ruggenberg, Slavenhaler  

Aspha Bijnaar e.a, Jacquelina: slavin van plantage Driesveld   

Marleen Nelen, Duivelstocht 

http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=8574
http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=13733
http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=8895
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Lydia Rood, Anansi’s web/Dans om het zwarte goud (herdruk) 

Kathleen Vereecken, Lara en Rebecca. In de schaduw van het gele huis  

 

Het boek van Bijnaar en anderen is een stripverhaal en valt buiten het kader van 

onderzoek. Rood heeft voor haar boek Anansi’s web - in herdruk Dans om het zwarte 

goud - verscheidene prijzen gewonnen en is om deze reden opgenomen in het 

onderzoek. Vervolgens resten Ruggenberg en twee Vlamingen in de lijst. De keuze 

is gevallen op een Vlaming op te nemen in verband met een betere representatie van 

het Nederlandse taalgebied. De keuze is gevallen op de roman van Vereecken o mdat 

zij inhoudelijk meer ingaat op het thema slavernij dan Nelen.  

 

§5.2 Slavernij als levenservaring  

Beckman, T., Vrijgevochten, Rotterdam, Lemniscaat, 1998. 

 

Thea Beckmans roman Vrijgevochten (1998) handelt over de slavernij rond 1720 in Tunesië. 

Het boek gaat over de opgroeiende jongen Jasper de Bonte die avonturen wil beleven op zee. 

Hij wil niet als timmerman zijn leven slijten in het Zeeuwse plaatsje Zierikzee, hij wil de 

wereld zien. Zonder medeweten van zijn vader besluit hij zich aan te melden om koers te 

zetten richting Cadiz. De reis verloopt echter anders dan gepland, de schuit waarop Jasper 

vaart wordt gekaapt. Voor de bemanning betekent dit een leven als slaaf. Enkel de hoogste 

mannen in rang kunnen rekenen op vrijkoping. Jasper is zijn vrijheid kwijt, als slaaf beleeft 

hij veel avonturen.         

 Jasper de Bonte is een innemende timmermanszoon die de wereld wil zien. Wanneer 

hij vijftien jaar oud is besluit hij zijn hart te volgen, tot verdriet van zijn vader die hij alleen 

achterlaat. Het getuigt van moed om aan te monsteren op een schip. De jongen is positief ten 

op zichte van zijn vaderland, in eerste instantie veroordeelt hij de slavernij van de Republiek 

niet. Jasper ontwikkelt zich gedurende de vertelling tot een volwassen man die zelf 

beslissingen kan nemen en daar ook achter staat.       

 Het boek bevat twee illustraties, deze zijn gemaakt door Roelaf van der Schans. De 

eerste is te zien op de omslag, waarop een impressie wordt gegeven van de haven van Tunis, 

de plek waar de slaven worden binnengehaald. Op deze tekening zijn de verhoudingen goed 

zichtbaar. De blanke mannen - enigszins gebruind door het leven op zee - worden in een wit 

kleed aan een ketting binnengeleid door een getinte man die een tulband en een gewaad in 

aardetinten aanheeft. De blanken worden vernederd door de metalen halsband en het gejoel 

http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=894
http://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=7832
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van toeschouwers. Kleur wordt ingezet als teken om de situatie te versterken, de Tunesiërs 

worden geassocieerd met aardetinten. Een machtig gebouw aan de zijkant kent tevens deze 

kleurstelling, de macht is in handen van de Tunesiërs (de ketenen zitten om de halzen van de 

blanken). De schepen op de achtergrond zijn gekaapt, te herkennen aan het zeil dat  de 

Tunesiërs zelf niet gebruiken. De lucht is liefelijk blauw dat kan duiden op een goede afloop 

van het geheel.           

 De tweede afbeelding is een zwart-witte topografische kaart, waarop de ligging van 

het land Tunesië zichtbaar is. De illustratie impliceert dat het twee kaarten betreft die over 

elkaar liggen, de onderste kaart is een kaart waarop de vaarroute van Nederland naar Cadiz, 

en uiteindelijk Tunesië zichtbaar is. Bovenop deze plattegrond is een kaart zichtbaar van het 

land Tunesië met de belangrijkste steden, wateren en buurlanden.    

 Met behulp van de beide illustraties is het goed mogelijk een eerste indruk van de 

roman te verkrijgen. De omslag schetst een beeld van de thematiek van het verhaal, de kaart 

aan het begin geeft een indruk van de insteek van de auteur. Beckman wil graag een kader 

scheppen voor de lezer, van waaruit hij het verhaal kan interpreteren. De topografie heeft 

een belerend karakter, al is deze ook noodzakelijk om het verhaal aan te laten sluiten op de 

belevingswereld van de lezers.       

 Beckman kiest in haar roman voor een alwetende verteller die de geschiedenis van 

Jasper de Bonte verhaalt. Dit perspectief kan enkele keren nogal eens belerend overkomen. 

De belerende houding kan bij de lezer leiden tot ergernis. De hoeveelheid vertellerstekst 

overheerst de persoonstekst, door het weergeven van gesprekken wordt het verhaal echter 

levendiger. Jasper focaliseert voornamelijk (interpreterende subject); af en toe wordt in de 

persoonstekst de visie van andere personages weergegeven. De momenten waarop Jasper 

niet focaliseert is hij het object van focalisatie. De nadruk ligt echter op de visie van Jasper 

(subjectpositie). De lezersdoelgroep - opgroeiende tieners - kijkt mee met de belevenissen 

van hun leeftijdsgenoot Jasper. Door het delen van de visie en de overeenkomsten in leeftijd 

en denkniveau wordt identificatie in de hand gewerkt.      

 De gedachten van Jasper over het niet luisteren naar zijn vader worden aan de lezer 

meegedeeld. De ouderen hebben meer verstand van zaken. Gedurende zijn reis komt hij 

enkele keren tot deze conclusie. Wanneer Jasper niet bekend is met bepaalde termen wordt 

dit enkele bladzijden later aan Jasper, en dus ook aan de lezer uitgelegd. Dit versterkt de 

identificatie, maar geeft de tekst tegelijkertijd een belerend karakter.   

 Het verhaal wordt chronologisch verteld en bevat geen koppeling naar het heden. De 

vertelling begint met de geboorte van Jasper de Bonte. Vervolgens wordt zijn vroege jeugd in 
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enkele bladzijden verteld. Naarmate hij ouder wordt vertraagt de snelheid van de vertelling, 

centraal staat zijn leven van zijn vijftiende tot zijn achttiende. Vanaf het moment dat Jasper 

gevangen wordt genomen worden er minder tijdsindicaties gegeven. Als slaaf is hij het besef 

van tijd kwijt, hij is een lijdzaam eigendom. Door het sporadisch mededelen van het verloop 

van de tijd wordt de identificatie vergroot. Jasper keert terug in Zierikzee als hij achttien jaar 

oud is, hij is volwassen en een nieuwe levensfase breekt aan.     

 De handeling vindt plaats in Zierikzee, verplaatst zich over de zeeën naar Lissabon 

en Tunesië. In Tunesië komt Jasper in diverse steden en uitgestrekte gebieden. Na de 

muiterij vaart hij op de haven van Cadiz, vanwaar hij doorvaart naar Vlissingen en doorreist 

naar Zierikzee.           

 Beckman maakt gebruik van symboliek en metaforen, maar deze worden in de tekst 

uitgelegd, waardoor geen metafysische kwaliteiten (Ingarden) van de lezer worden 

gevraagd. De taal van Beckman is eenvoudig. Het gebruik van interpunctie is opvallend, er 

wordt veel gewerkt met uitroeptekens. Voor de jeugd maakt dit de tekst misschien 

aansprekender, maar daar kunnen we in dit onderzoek geen uitspraken aan verbinden. Toch 

moet gezegd worden dat de taal wel een kennismaking biedt met kunstgrepen zoals 

metaforen en symboliek.         

 Met behulp van de strategieën besproken in hoofdstuk vier kunnen we ideologie 

ontrafelen, de ideologie in Beckmans vertelling is expliciet op het niveau van Hollindale. In 

de roman wordt legitimatie toegepast, de strategie die hiervoor gekozen wordt is dominante 

relaties als legitiem weergeven (narrativisatie). De vader en pleegmoeder van Jasper weten 

bijvoorbeeld wat goed voor hem is, Jasper slaat hun woorden in de wind. Gedurende zijn 

avonturen betuigt hij enkele malen spijt dat hij niet naar zijn vader en pleegmoeder heeft 

geluisterd. Hij vraagt zich dan ook af, of zij notie hadden van het gevaar tot kaping en het 

gevaar als slaaf te werk gesteld worden.       

 De bemanning van de gekaapte schepen worden in een slavenverblijf verzameld. Op 

de mannen met hoge rangen na hebben zij allen een leven als slaaf voor zich (unificatie). Met 

behulp van tekens wordt een eenheid gecreëerd. Ondanks ditzelfde lot moedigen de 

opzichters een beleid van verdelen en heersen aan, verschillen tussen de afkomst van de 

groepen slaven worden benadrukt en vormen de basis voor vijandschap. Het 

fragmentatiebeleid is voor de relatief kleine groep opzichters de enige manier om de macht 

te behouden over de grote groep slaven.        

 Wanneer Jasper een negroïde slaaf ontmoet, legt hij aanvankelijk nog niet het 

verband met de wijze waarop de VOC rijkdom heeft verworven; de historische dominante 
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relatie wordt gepresenteerd als natuurlijk (reïficatie). Pas na enige aarzeling ziet Jasper in dat 

deze man ook een mens is en dat de slavenhandel waar Holland rijkdom mee heeft 

verworven verkeerd is (doorbreking mythe). Er is ook sprake van eternalisatie (verduisteren 

van ontwikkelingen) doordat bepaalde ontwikkelingen voor Jasper verzwegen worden, 

zoals de verzekering van de hogere bemanning op een schip.    

 Jasper is een Nieuwjaarskind (signifiant), wat volgens de vroedvrouw betekent dat hij 

altijd geluk zal hebben (signifié). De onjuistheid hiervan wordt meteen in de volgende regel 

duidelijk als verteld wordt dat zijn moeder drie dagen na de bevalling sterft (denotatie). 

Jasper wordt gepositioneerd als iemand die het geluk aan zijn kant moet hebben, maar het 

overlijden van zijn moeder is een teken dat de weg die hij moet bewandelen zwaar en grillig 

is (connotatie). De mythe van het Nieuwjaarskind komt voortdurend terug, het functioneert 

als een verstarde code. Het geluk ervaart Jasper als natuurlijk en neemt hij als eigenschap 

aan, het is historisch bijgeloof. Dat de nieuwjaarsdag niet altijd geluk hoeft te brengen wordt 

de lezer verteld door een waterramp die op nieuwjaarsdag 1715 geschiedt.  

 Beckman geeft in haar roman een representatie van de werkelijkheid waarin de 

traditionele rolpatronen naar voren komen. De vrouw is liefdevol, te vertrouwen en 

zorgzaam. De man is harder, bedachtzaam en rationeel. Ouderen hebben verstand van zaken 

en de jeugd is onwetend. Tussen de verschillende klassen en standen is een verschil in status: 

de hogere bemanning wordt verzekerd en kan op die manier uit de slavernij worden verlost. 

Een groot verschil is waarneembaar tussen de slaven. Ondanks dat zij in dezelfde moeilijke 

omstandigheden zitten, zijn zij door het verschil in religie elkaars vijanden; Beckman schetst 

de traditionele situatie zorgvuldig. Opvallend is dat de gebeurtenissen en gevoelens alle als 

natuurlijk worden neergezet. De auteur stuurt aan op een duidelijke interpretatie. Jasper 

heeft geen objectieve kijk op ontwikkelingen in de geschiedenis, naarmate hij ouder wordt 

verkrijgt hij dit inzicht.   

 In het verhaal wordt met name met tekens (symbolen) gewerkt rondom het thema 

slavernij en religie. De geloofsbeleving heeft een prominente plaats in het leven van die tijd, 

de kerk is een rots in de branding. Tijdens de waterramp in Zierikzee zoeken de vrouwen 

hun heil in de kerk. De geloofsbeleving krijgt tijdens de vaart gestalte in schipper Hemelrijk 

(signifiant) waar Jasper bij aanmonstert. Zijn naam, dracht en levenshouding maken snel de 

koppeling tussen de schipper en de dominee van de plaatselijke gemeenschap (signifié, 

denotatie). De schipper komt over als een steunpilaar van de kerk (connotatie die ook zo 

verkondigd wordt), in het naleven van de geloofregels is hij ook zeer nauwkeurig. Ondanks 

zijn kwajongensstreken heeft Jasper respect voor de dominee. Op zijn schip duldt de 
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schipper geen gevloek en houdt hij wekelijks een dienst. Hij waarschuwt voor wangedrag, 

het noodlot ziet hij als gevolg van de escapades van de bemanningsleden. De schipper blijft 

op God vertrouwen en dit leidt tot opstand bij de bemanning, zij hebben geen vertrouwen 

meer in religie. Jasper was aanvankelijk schuchter, maar durft naar mate hij meer meemaakt 

zijn mening omtrent de verstarde wijze van geloofsbeleving mee te delen. 

 Opvallend is dat Jasper samen met een groot deel van de bemanning weigert moslim 

te worden, moslim worden is namelijk de manier om aan de slavernij te ontkomen. Zijn 

meester Abu Hassan maakt de duidelijke tegenstelling tussen schoon (moslims) en vies 

(christenen); hij wil pas met de christenslaaf praten wanneer deze gewassen is. Bij de 

janitsaar heeft Jasper het niet slecht, hij wil graag bij zijn meester blijven en gaat daarom mee 

op veldtocht. Naar zijn idee ziet hij dan ook meteen iets van het land Tunesië, het ideaal van 

de wereld zien keert terug. Ook ditmaal is het anders dan verwacht en Jasper laat zich een 

volgende keer liever verkopen dan weer een veldtocht te moeten maken door de woestijn 

(productie van kennis). Het tekort aan water is bizar voor iemand die uit Zeeland komt, een 

provincie met zo veel water.          

 Na ruim tweeënhalf jaar in slavernij krijgt Jasper de mogelijkheid te trouwen met de 

dochter van een Zeeuwse piraat die zich heeft laten bekeren. Jasper weigert vanwege zijn 

geloof en hij wil zijn vader niet verloochenen. Hoewel hij geen vroom gelovige is vormt het 

geloof een deel van zijn identiteit. Religie is een terugkerend onderwerp, met name de vraag 

in hoeverre er verschillen zijn tussen de godsdiensten en de mensen die deze belijden 

(denotatie en productie van kennis). Religie wordt als iets natuurlijks beschouwd. Toch is de 

code niet verstard omdat er ruimte is voor overdenking: ‘Die Turken hebben hun eigen God, wij 

hebben een eigen God, de roomsen hebben een eigen God, maar als je het mij vraagt is het steeds 

dezelfde God.’167          

 Jasper is nog niet geheel overtuigd door deze woorden van medebemanningslid 

Jacob. In een gesprek met een andere Zeeuwse slaaf krijgt hij inzicht in de Nederlandse 

slavenhandel: ‘Net als de Tunesiërs, de Algerijnen, en de Turken menen zij [de Hollanders] recht te 

hebben op de handel in mensenvlees. […] Dus jij vindt dat christenen het recht hebben om heidenen te 

ketenen, hen opeengepakt overzee te sturen en in moordende plantages te werk te stellen?’168 Jasper 

wil dit eerst nog legitimeren aan de hand van de bijbel, de vloek van Noach. De kerk geeft 

dit als legitimering van de slavernij. Wanneer hij dit vertelt, begint hij te twijfelen aan deze 

autoriteit (productie van kennis).        

                                                           
167 Beckman, T., Vrijgevochten, p. 82. 

168 Idem, p. 89. 
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Slavernij is het hoofdthema van dit verhaal. Jasper had in zijn naïviteit geen rekening  

gehouden met piraten. De overval verbaast hem, toch zijn er wel kanonnen en geschut 

(tekens) aanwezig die kunnen duiden op een mogelijke aanval. Jasper heeft de tekens niet 

herkend. Na de overval weet Jasper niet wat het inhoudt om slaaf te zijn. Langzaamaan 

komen er steeds meer tekens: hij wordt geboeid, in een banjert geplaatst, te kijk/te koop 

gezet. Jasper ondervindt geleidelijk wat het inhoudt om slaaf te zijn. Ook hier wordt met 

tekens een verstarde code opgeroepen: de omstandigheden waarin een slaaf te werk wordt 

gesteld kunnen behoorlijk verschillen, maar de kenmerken van een slaaf veranderen in 

wezen niet, de mens is zijn vrijheid kwijt. Jasper komt terecht bij verschillende meesters. 

Naarmate hij ouder wordt komt hij er achter dat hij dan wel zijn vrijheid kwijt is, maar niet 

zijn keuzevrijheid: ’Voor het eerst drong het tot Jasper door dat hij weliswaar een slaaf was, maar 

toch een eigen wil bezat.‘169 Dit openbaart zich in de keuze om geen moslim te worden en niet 

te trouwen met de mooie Rajina, hij doorbreekt de mythe van verlies van vrijheid. Wanneer 

de gelegenheid zich voordoet om muiterij te plegen pakt hij deze kans succesvol.  

 De relatie van Jasper tot de negroïde slaven verandert, hij bewondert zijn sterke 

vriend Mkamba. De negroïde slaven ziet hij niet meer als het Zwarte Goud, maar als mensen 

wier vrijheid onrechtmatig is ontnomen. Jasper ontrafelt de metataal van de mythe, de 

connotatie weet hij te doorbreken. Kennis ontstaat bij Jasper op het moment waarop hij de 

autoriteiten in twijfel trekt. Hij ondervindt dan zelf welke waarden en normen worden 

opgelegd door de machthebbers, is in staat deze te toetsen aan zijn ervaringen en wordt zich 

bewust van zijn eigen kennis.         

 De ideologie die Beckman in haar boek voornamelijk verwerkt, heeft dus betrekking 

op slavernij en religie. Door de omstandigheden van een Nederlandse jongen te omschrijven, 

laat zij hem en tegelijkertijd de lezer inzien dat de Hollanders ook aan een onzuivere handel 

hebben gedaan. Ook wat betreft religie en  een eerlijker wijze van verzekeren van lage en 

hoge bemanningsleden wil Beckman de lezer een lering aanbieden.  In het naschrift doet 

Beckman verslag van het tot stand komen van een Slavenkas. Opvallend is dat zij geen 

woord rept over het doorbreken van klassieke representaties tussen man – vrouw, ouderen – 

jongeren. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het historisch kader dat zij enigszins realistisch 

wil houden.           

 Het boek van Beckman is een voorbeeld van de derde benaderingswijze van de 

historische roman, historiografisch materiaal wordt bestudeerd en mutatie wordt toegepast. 

De historie wordt herschreven tot een verzonnen verhaal. Beckman handhaaft de historie in 

                                                           
169 Beckman, T., Vrijgevochten, p. 166. 
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de representatie van rolpatronen en het toepassen van historische zegswijzen, jargon en een 

schets van het leven. Op deze wijze weet zij de lezer mee te nemen in een andere wereld. Het 

sjabloon dat van toepassing is op Vrijgevochten is dat de context van de handeling enkel 

historisch is en dat de handeling zelf geheel verzonnen is. Doordat het verhaal uit fictieve 

elementen bestaat kent de roman enkel een historische indicator gegeven over de plaats en 

tijd van de handeling. De roman start met een revelerende openingsfrase: 1 januari 1705. De 

tijd wordt gedurende de periode van slavernij vaag gehouden om mee te kunnen voelen met 

de afhankelijke positie van Jasper. Na de muiterij – het overwinnen van de slavernij – 

worden de ook meer emotionele zaken in de roman opgelost.   

 Vrijgevochten is vanwege waarden en normen, betrouwbaarheid en tijd en ruimte een 

voorbeeld van een klassieke historische jeugdroman. Het boek onderscheidt zich niet 

vanwege zijn literaire kwaliteiten. Narratologisch en thematisch zal de roman meer moeten 

bieden om als literair kunstwerk te worden gezien. De literaire stijlmiddelen die Beckman 

inzet, worden in de tekst al geïnterpreteerd, het  hiaat bij de onbepaaldheid wordt niet aan 

de lezer overgelaten. De roman kent geen onafhankelijke stemmen en verschillende lagen die 

op elkaar doorwerken (polyfonie). De taal is eenvoudig en de stijlfiguren worden uitgelegd. 

Enerzijds is dit een gebrek, anderzijds kan het gezien worden als een kennismaking met 

literaire stijlmiddelen. Het fictief gebruiken van historie wordt goed uitgewerkt. Zeker 

wanneer de auteur verstarde codes wil doorbreken. Het belerende aspect treedt echter op de 

voorgrond, de roman wordt gekenmerkt door eenduidigheid. Een vervreemdende werking 

past Beckman toe door enige historische termen te introduceren en  een Nederlandse jongen 

als slaaf gevangen te laten nemen.        

 Beckman wil met haar boek de lezer aanspreken, spanning en avontuur voeren de 

boventoon. Toch heeft Beckman overduidelijk ook pedagogische maatstaven voor haar 

roman. De ideologie in haar roman is dan ook op te schalen op expliciet, zij heeft een 

duidelijk boodschap. Dit blijkt uit de vertelvorm die zij kiest, de alwetende verteller neemt 

een belerende positie in. Vrijgevochten kan worden getypeerd als een roman met spanning en 

avontuur die de doelgroep aanspreekt en tot een gemiddeld literair niveau kan worden 

gerekend. De ideologische code die centraal staat is de onrechtmatigheid van de slavernij, de 

kennis om deze verstarde code toe te eigenen wordt met behulp van stellingen 

geproduceerd. 
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§5.3 De spin Anansi 

Rood, L., Anansi’s web, Amsterdam, Leopold, 2000. (in herdruk: Dans om het Zwarte Goud) 

 

Helmi, Kofi en Weston voeren de Anansi verhalen van de Afrikaanse slaven op. Het toneel 

vormt de rode draad van het boek, de stukken worden uitgebreid onderbroken om de 

familiegeschiedenis van de slaaf Kofi te vertellen. Verschillende generaties passeren de 

revue, maar worden steeds geïnterrumpeerd door de huidige generatie die cultureel erfgoed 

overlevert. Drie nationaliteiten vinden elkaar op basis van de geschiedenis.  

 Het boek kent vijf delen die ieder omlijst worden door een deel uit het toneel: een 

voorspel, meerdere tussenspellen en een naspel. Het toneelstuk wordt telkens onderbroken 

voor een belichting van een generatie uit de familiegeschiedenis. De roman is complex 

vanwege de vele personages die naar voren komen. De drie hoofdpersonen zijn de personen 

uit het heden: Helmi, Kofi en Weston.      

 Helmi is een blank Nederlands meisje dat goed is in toneel. Ondanks haar 

voorkomende zelfvertrouwen worstelt zij met onzekerheid en is zij op zoek naar haar 

identiteit. Haar interesse voor de brieven van haar familie komt voort uit de drijfveer meer te 

weten te komen over haar afkomst. Helmi zit op een theaterclub waar ze Kofi van kent, een 

vriendelijke Ghanese jongen die al vijf jaar in Nederland woont. Hij heeft een goede band 

met Helmi omdat hij door haar toneelspel heen prikt en haar werkelijke persoonlijkheid ziet. 

Helmi betrekt Kofi bij de brieven. Weston is een lichtbruine jongen die nog maar net uit 

Suriname naar Nederland is gekomen. Het kost hem moeite om een plek te vinden in de 

Nederlandse samenleving, als bosneger heeft hij af en toe last van schaamtegevoelens in 

verband met zijn afkomst. Hij wil daarom niet samen met Kofi gezien worden. Na verloop 

van tijd raakt hij bevriend met Helmi en Kofi. Het thema van het boek is de slavernij en de 

verbondenheid tussen alle mensen.         

 Het toneelspel wordt verteld door een auctoriale verteller, de historische passages 

zijn beschreven vanuit een personale verteller. De persoon die in het betreffende hoofdstuk 

centraal staat is degene die in het hoofdstuk focaliseert (het subject). Het eerste deel handelt 

over de aankomst van Willem in Afrika waar hij kennismaakt met de slavernij. In het tweede 

deel worden de slaven getransporteerd naar een nieuwe wereld, Suriname, waar zij te werk 

worden gesteld. Het derde deel verhaalt over Kofi’s nakomelingen die het bos in vluchten en 

daar een leven opbouwen. De volgende generatie komt aanbod in 1863 wanneer Abeni ziek 

is en in de stad moet herstellen. De rijke blanke zoon wil met haar trouwen, maar laat zich 

vanwege de huidskleur afschrikken. In het vijfde deel wordt nader ingegaan op de drie 
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jongeren die de stukken van Anansi opvoeren. De werelden van deze drie jongeren lijkt 

aanvankelijk ver uiteen te liggen. Wanneer Helmi brieven vindt van een verre voorvader 

komen hun levens samen, zij blijken meer geschiedenis overeen te hebben dan gedacht. 

Samen treden zij op en vertellen de verhalen van de spin Anansi die afkomstig is uit de 

volksverhalen van Afrika. Anansi wordt gekenmerkt door zijn luiheid en egoïsme. De 

verhalen behoren tot de cultuur van de Afrikanen, door het vertellen van de verhalen 

houden zij hun cultuur in leven en komen culturen samen, met respect voor elkaar. 

 De eerste pagina van het boek is gewijd aan de afkomst van de Anansi verhalen. De 

goddelijke oorsprong en het overgeven en verspreiden van deze verhalen vanuit Afrika naar 

Suriname en vervolgens naar Nederland wordt besproken. De originele verhalen worden 

verteld, maar ook aangepast en opnieuw verzonnen en doorgegeven. De verhalen zijn van 

iedereen en gaan over iedereen. Ieder verhaal kent ideologie.170 ‘Onze gezamenlijke 

herinneringen gaan schuil in de verhalen die we elkaar vertellen. Omdat alle mensen verschillend zijn, 

en alle mensen hetzelfde, willen we steeds weer nieuwe dingen horen, en daarom ook horen we steeds 

hetzelfde in een nieuwe vorm.’171 Deze regels vormen een mooie spreuk, opgemerkt dient te 

worden dat dit voorwoord wel een voorbode kan zijn voor belering ‘iedere verteller heeft zijn 

bedoeling172’, maar ook voor kunst. Dit laatste is het geval, Lydia Rood laat de jeugd van de 

verschillende rassen samenkomen en een eenheid vormen. Deze ideologische code is 

handzaam in deze maatschappij, maar vormt niet het grootste bestanddeel van de roman; de 

wijze waarop Rood uitwerking geeft aan de thematiek is literair-esthetisch. Pedagogische 

maatstaven staan niet centraal, maar het accent ligt op de vorm en de verschillende 

perspectieven van waaruit het verhaal verteld wordt.     

 Op de omslag van het boek staan de drie centrale figuren afgebeeld (foto Jean van 

Lingen). Kofi geheel in het midden, hij is een afstammeling van de familie waar het in het 

boek om draait. Helmi steunt op zijn schouder, zo is het ook in de zoektocht naar de brieven 

en in haar functioneren als persoon. Weston staat wat verder op de achtergrond, voorzichtig 

sluit hij zich bij de twee aan. Aanvankelijk was er sprake van fragmentatie, maar uiteindelijk 

werd dit unificatie. De drie vormen de eenheid van het verhaal, de voorvaderen van dit trio 

zijn verstrengeld in een web.         

 Door de vele personages in de roman is deze complex, om overzicht te bieden heeft 

Rood een stamboom achterin haar roman geplaatst. Door het weergeven van de 

                                                           
170 Rood, L., Anansi’s web, p. 7. 

171 Ibidem. 

172 Ibidem. 



75 
 

familiestructuur wordt de loop van de geschiedenis inzichtelijker. Anansi’s web start met een 

voorspel in het heden op het Leidseplein in Amsterdam, juli 2000. In het eerste deel gaat het 

verhaal terug in de tijd naar Willem van Doesburg die met zijn vader de zee op gaat naar 

Fort Sint Joris Elmina van april tot en met juli 1700. Na een tussenspel in deze tijd (het boek 

werd uitgegeven in 2001) volgt weer dezelfde tijdspanne van april tot en met juli 1700, 

ditmaal ligt de focalisatie bij Kofi en zijn familie/lotgenoten als centrale figuren op de 

Atlantische Oceaan, de wilde kust naar Suriname. Het tussenspel bevindt zich ditmaal in het 

Spaarndammer Woud. De volgende generatie bevindt zich in Suriname op de plantage en in 

het woud van juli 1742 tot en met juni 1746. Het tussenspel is ditmaal in Amsterdam in de 

horecagelegenheid de Badcuyp, oktober 2000. Vervolgens speelt de vertelling in Boven-

Suriname-Paramaribo, van oktober tot en met december 1863. Het tussenspel is ditmaal de 

Open School Gemeenschap Bijlmer december 2000. Het laatste deel gaat naar begin januari 

2000 tot en met mei datzelfde jaar, de periode die vooraf ging aan het toneelspel van de drie. 

Het naspel is ten slotte in Fort Elmina in Ghana in juli 2001.    

 De verteltijd ligt hoog in de roman, een tijdsbestek van 1700 tot 2001 wordt 

besproken. Bepaalde tijdseenheden worden vertraagd beschreven en vervolgens is er sprake 

van een sprong in de tijd. De ruimten waar de vertelling van de delen zich afspelen schetsen 

de geschiedenis van de slaven. De plaats waar Helmi, Kofi en Weston toneelspelen is telkens 

een voorbode voor de periode van terugblik; de Badcuyp, een plaats van interculturele 

activiteiten, gaat vooraf aan de negers die naar de steden trekken, of de scholengemeenschap 

is een teken voor de ontmoetingsplek van de drie. Het verhaal is cyclisch het eindigt en 

begint op dezelfde plek.          

 In de familiegeschiedenis worden de dominante relaties als legitiem beschreven 

middels rationalisatie: ‘En bovendien was deze vrouw, hoe reusachtig zij ook was, niet gewoon één 

van de afstammelingen van Cham? En Cham was door God zelf veroordeeld tot een geknecht bestaan, 

en met hem zijn nakomelingen.’173 Deze hiërarchische verhoudingen worden niet geaccepteerd 

door Kofi, de slaaf die Willem opvalt omdat hij zijn trots blijft behouden. Ook Willem heeft 

het niet zo op met de regels, hij draagt bijvoorbeeld zorg voor de zieke moeder van de 

gekleurde, christelijke soldaat en bezoekt stiekem de trotse slaaf in zijn cel (doorbreking van 

de mythe). De hiërarchische grenzen vervagen wanneer Abeni trouwt met de zoon van de 

plantagehouder van Fortuin. Helmi, Kofi en Weston verzetten zich tegen het maken van 

onderscheid op basis van ras.         

 De verschillen worden in het stuk handelend over het verleden uitgebreid benoemd 

                                                           
173 Rood, L., Anansi’s web, p. 17. 
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(beleid van fragmentatie: differentiatie), de zwarte slaven worden gezien als uiterlijk 

vreemde wezens. Willem is in eerste instantie bang voor hen terwijl zij geketend gedreven 

worden. De slaven hebben enkel een doek om hun geslacht te omhullen. De slaven worden 

vernederd en slecht behandeld. Ondanks de slechte omstandigheden geven zij elkaar kracht. 

Zij nemen hun cultuur met zich mee door het vertellen van Anansi verhalen (signifiant) en 

hun eigen taal. De pijn van het nimmer weerzien van familie wordt bestreden met muziek en 

zang, het is een uitlaatklep (denotatie). De slaven symboliseren hun eenheid door het in 

leven houden van hun identiteit (signifié: connotatie). Ook is het zingen een manier om te 

communiceren tussen de mannen en vrouwen wanneer die gescheiden op een schip 

vervoerd worden (unificatie). Wanneer zij in Suriname arriveren concluderen zij dat ook hier 

de blanke heerst over de zwarte. In Afrika werd er nog een onderscheid gemaakt in de mate 

van getintheid: ‘Ach ja, thuis zou ik haar niet gekregen hebben. Maar hier, mijn broeder Kwaku, zijn 

we allemaal evenveel waard.’174 Zij worden neergezet als een groep die hiërarchisch onder de 

blanken staan (passivisatie).         

 De gebeurtenissen vanaf het jaar 2000 duiden echter steeds meer op unificatie van de 

verschillende sociale groepen. Het huwelijk tussen Abeni en de zoon van de plantagehouder 

(hiervoor heeft Abeni toestemming gekregen van haar voorvader Kofi), de plantage waarop 

de voorouders van Abeni als slaaf werkten, is een teken van verbroedering. De drie jongeren 

van de verschillende achtergronden geven uiting aan dit gevoel van verbondenheid door het 

als vrienden opvoeren van de Anansi verhalen. 

 De weergave van de verschillende personen is historisch traditiegetrouw. De neger is 

ondergeschikt aan de blanke  Binnen de beide rassen vinden we ook hiërarchie, die in het 

heden is weggevallen. De negroïde mensen worden als saamhorig neergezet, door middel 

van zang, spiritualiteit en Anansi verhalen houden zij zich sterk. De zwarte slaaf is moedig, 

liefdevol en wordt als dapper gekenmerkt. De slavin is huishoudelijk, praktisch en 

daadkrachtig en eveneens liefdevol.        

 Kofi en Jeffrey komen erachter dat er in het dorp van de bosnegers eveneens sprake is 

van hiërarchie. De hoofdpoort naar het dorp was voor de man en de zijpoort voor de vrouw. 

In eerste instantie wordt gedoeld op unificatie, wanneer zij één zijn gaan zijn ook 

fragmentatie toepassen: verschil aangeven tussen man en vrouw. In het nieuwe dorp leren 

Kofi en Jeffrey de hiërarchie kennen: ‘Het is hier net als thuis. De planter, de blanke officier en de 

basja, gniffelde hij […] De hoofdman noemen ze kapitein, en zijn helpers worden basja genoemd. Echt 
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waar!’175 De keuze van de gelijke benamingen voor de machthebbers kan duiden op 

gewenning of het opvoeren van een parodie (connotatie). De gewenning lijkt het meest 

aannemelijk aangezien bij het vestigen van een eigen dorp deze titulatuur dan ook serieus 

wordt gehandhaafd.           

 De blanken worden als koud en kil neergezet, de blik van Abeni versterkt dit idee: 

‘Het was alsof ze in een stad van wandelende doden was beland, alsof ze nog één van haar 

koortsdromen beleefde.’176 De personages in de roman worden, in zoverre deze tot het verleden 

behoren, als stereotype neergezet. De blanke kinderen krijgen hun warmte bij een 

aangewezen slavin die een soort van moederfunctie vervuld. In de scène waarin de rijke 

blanken neerkijken op een gekleurd stelletje praten zij minachtend over hen, maar zij zijn 

eigenlijk jaloers omdat zij de oprechte liefde niet kennen. In de stad is het verschil tussen de 

blanke, de zwarte slaaf en de bosnegerslaaf groot (fragmentatie). De rijke blanke man volgt 

echter meer zijn begeerte, en ziet minder problemen op het gebied van ras.  

 Rood doorbreekt de representatie door bijvoorbeeld Willem kennis te laten maken 

met een zwarte slaaf die het christelijke geloof aanhangt en woont in een typisch Nederlands 

huis (signifiant). Een doorbreking zien we ook in de stad: ‘Zijn [een pikzwarte man] haar was al 

grijs en hij had een eerbiedwaardige manier van doen, en tot Abeni’s verbazing liet hij zich koelte 

toewuiven door een klein zwart jongetje.’177 Of een rijke blanke die met haar wil trouwen maar wel 

zeer neerbuigend over haar denkt. In deze situaties treedt vervreemding op, het verwachte 

patroon wordt doorbroken. Dit betekent een doorbreking van de mythe en heeft 

tegelijkertijd op literair niveau een poëtisch effect. 

 De sympathie wordt niet in het bijzonder voor één personage gewekt, wel is op te 

merken dat er een beeld wordt gegeven van de achtergronden van de drie om elkaars 

geschiedenis te begrijpen, en achter zich te laten zodat zij samen verder kunnen. 

 De ideologie in de roman is inherent aan woorden, conventies en codes die de tekst 

vormen (het derde niveau van Hollindale). De tekens vormen samen de ideologische code 

van verbroedering, de tegenstanders in de periode van slavernij komen samen. De 

achtergronden van de personages staan centraal, zij worden samengebracht ondanks de 

vijandelijke positie die hun familie in het verleden had.     

 De zwarte ring om de pols bij de eerste Kofi is een teken (symbolisch: signifiant) voor 

de kracht van de familie (signifié). Deze ring komt meerdere malen terug bij de verschillende 
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176 Idem, p. 213. 

177 Idem, p. 224. 
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generaties, zowel duidelijk als vaag waarneembaar. De omslagdoek die Kofi en Weston 

terug zien op een foto, is een teken van hun verwantschap. De doek op de foto van Helmi is 

een eenvoudige versie van de doeken die als gewaad worden gedragen in Ghana. De slaven 

trachten hun identiteit zoveel mogelijk te behouden, de kleding was hier een uiting van 

(symbolen van eenheid: connotatie). De doek van de slaaf was van armoedige stof, niettemin 

was de uiting van de Afrikaanse identiteit duidelijk zichtbaar (denotatie). De brief bindt 

Helmi’s voorouders met de voorouders van Kofi en Weston. De Nederlanders waren de 

slavenhandelaren en Helmi schaamt zich dan ook voor de daden van haar voorvaderen. 

Rood weet dit goed te benoemen, Helmi maakt hier een paar grappen over die aangegeven 

dat zij zich geneert voor het slavenverleden. Door de humor die de auteur hanteert is het 

inzicht van Helmi in het verleden absoluut niet belerend. De mythe dat zij allen totaal 

verschillend zijn en elkaar niet kunnen begrijpen wordt doorbroken. 

 In de Afrikaanse cultuur wordt waarde gehecht aan tekens. Wanneer de zoon van 

Yaha, Asimai, een slang doodt betekent dit driemaal onheil: (1) het hoofd van haar man op 

de stok van haar blanke, onbereikbare liefde George; (2) een miskraam en (3) de dood van 

George als wraak. De dood van George herkent echter alleen zij als ongeluk. Deze situatie 

kan al gecodeerd worden als voorteken op de aankomende broederschap. Yaha had net als 

haar broer, haar oog laten vallen op iemand met een blanke huidskleur. Doordat de tijd van 

Yaha de ruimte nog niet biedt voor deze relaties probeert zij hem hopeloos te vergeten. 

Uiteindelijk komen de verschillende rassen samen als blijkt dat haar trouwe man is gespietst 

door haar heimelijke, blanke geliefde, zij is hier hevig van ontzet. Een miskraam volgt, 

nadien hoort zij ook van de vergelding op George. De dood van George vergroot echter haar 

verdriet. Wraakacties helpen niet om zaken uit het verleden te verwerken (productie van 

kennis).           

 De kennis die in de roman wordt geproduceerd is dat het van belang is het verleden 

te kennen en ondanks alles te verbroederen omdat je meer gemeen hebt dan je op het eerste 

gezicht denkt. Dit wordt bekrachtigd wanneer de docent geschiedenis een slagroomtaart in 

zijn gezicht geworpen krijgt. De drie jongeren leren eigenhandig wel hoe het zit met hun 

verleden, de mythe rondom rassen verschil wordt doorbroken. De drie jongeren reflecteren 

op het verleden met vragen als wie liet zich nou als slaaf gevangen nemen en maken 

grappen over fysieke kenmerken. De verwijzing naar Robinson Crusoe (signifiant), een 

verhaal van Daniel Defoe dat de koloniale expansie beschrijft (signifié). De connotatie die 

aan deze intertekstualiteit verbonden kan worden is de verwerping van legitimering van de 

kolonisatie van de Westerse mens, een verwijzing naar de werkelijkheid.    
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De ideologische code van slavernij en verbondenheid is niet verstard, gedurende het verhaal 

wordt betekenis gegeven aan het onrecht van de slavernij en de verbondenheid tussen de 

verschillende rassen.          

 De historische roman is authentiek, de vorm die Rood kiest is origineel waardoor het 

boek verrassend is. Het verhaal wisselt voortdurend van tijd en ruimte, de rode lijn vormt 

het heden waarin de verhalen van de Spin worden opgevoerd. Het verhaal is realistisch, de 

onderlinge banden van de drie jongeren dienen niet te strikt worden genomen. De gevoelens 

van de jongeren uit zowel het heden als verleden zijn aansluitend op de belevingswereld van 

de doelgroep.           

 Het component dat overheerst in deze historische roman is dat van het literaire werk, 

de vorm trekt de aandacht naar zich toe. Het slavernijverleden vormt het thema van het 

boek, het verhaal van de verschillende generaties betrokken tot de slavernij en hun 

verbondenheid. Door de kunstgrepen vorm, perspectiefwisseling, tijd en ruimte, metaforen 

en symbolen staat de kunst centraal. Het boek bevat verschillende lagen die met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht. De verschillende lagen creëren onbepaaldheid in de 

hand. Rood zorgt door middel van open plekken voor spanning in haar roman en maakt in 

het laatste deel veelvuldig gebruik van humor.      

 Het sjabloon van de historische roman is dat verschillende getuigende historische 

feiten door een verzonnen motief worden verbonden. Ieder hoofdstuk start met een 

historische indicator van plaats en tijd. De ontwikkelingen rondom de slavernij worden met 

behulp van generaties besproken. De basiselementen van het bestaan komen overeen met de 

historie, maar dit is zeker uitgebreid met fictieve aspecten om het motief, de ideologische 

code van slavernij en verbroedering, die Rood kiest te ondersteunen.  

 

§5.4 Zusters voor altijd 

Pool, J. Sisa, Rotterdam, Lemniscaat, 2002. 

 

Suriname 1712, Marie-Louise (Map) is de dochter van een plantagehouder die langzaam 

maar zeker achter de realiteit van de slavernij komt. Vanwege de dreigende omstandigheden 

op de plantage vluchten Map en haar moeder onder begeleiding van Kwasi en Ruth (de 

persoonlijke slaaf van Marie-Louise) naar de plantage van oom Olaf. Toch zijn zij daar ook 

niet veilig, na een overval wijken Kwasi en Map uit naar het oerwoud. Een zware tocht volgt 

en zij komen terecht bij een dorp van gevluchte slaven, waar Map argwanend wordt 

aangekeken en hard meewerkt. Zij voelt zich verbonden met de gekleurde Séry (sisa, ofwel 
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zusterschap) en leert over de verschrikkingen van de slavernij en besluit om hier tegen te 

gaan strijden.          

 Marie-Louise (Map) is de dochter van een rijke, blanke plantagehouder. Zij is 

opstandig ten opzichte van de etiquette en maakt zich geen zorgen over haar hoofdkapje en 

mogelijke pigmentvlekken; ze houdt zich bezig met  wat de galeislaven denken. Met de 

slaven Ruth en M’Amba (haar zoogmoeder) heeft Map een goede band. Ondanks alles blijft 

zij een kind van rijke, blanke ouders. Hier komt verandering in wanneer zij tijdens de Franse 

overval het bos in wordt getrokken door Kwasi. Samen maken zij een barre tocht door het 

oerwoud, ondanks dat hij eigendom is van haar vader weigert zij aanvankelijk als 

bescherming tegen de kou de nacht tegen hem aan door te brengen. Wanneer de nacht toch 

te koud blijkt besluit zij tegen Kwasi aan te kruipen. Op dat moment wil Map dromen van 

een wereld waarin iedereen blij is en iedereen lacht.       

 Map toont zich volwassen in het woud, zij eet de champignons die zij eigenlijk niet 

lust en als Kwasi even bij de pakken neerzit, praat zij hem moed in. Zij voelen zich 

verbonden met elkaar, hoewel dit door het verschil in ras niet is toegestaan. Niet alleen met 

de negerslaaf Kwasi verbroedert zij, maar ook met de gekleurde Séry waarmee zij bloed 

uitwisselt om hun zusterschap te bevestigen. Later blijkt dat haar persoonlijke slaaf  Ruth 

haar halfzuster is. Map is moedig en wil Séry en Kwasi waarschuwen voor de dreigende 

bostocht.           

 Kwasi is een verstandige jongeman die slaaf is op de plantage van de vader van 

Marie-Louise. Zijn uiterlijk is door het slavenbestaan getekend door littekens. De 

plantagehouder heeft hem opdracht gegeven voor Marie-Louise en haar moeder te zorgen. 

Kwasi ziet Map anders dan de andere basra’s en gaat dan ook hele gesprekken met haar aan. 

Map laat hem (onbewust) inzien dat hij net zo goed recht heeft op een vrij leven als zij. 

Uiteindelijk besluit hij dan ook dat hij de man wil zijn die hij is. Net alsof zijn liefde voor 

haar die mannelijkheid wil bewijzen. Kwasi is rationeel en besluitvaardig. Hij besluit dat een 

liefdesrelatie niet mogelijk is en neemt een integere rol in als het gaat om de veroordeling 

van de verrader: hij vindt dat Kodyo een tweede kans moet krijgen, anders hadden ze hem 

net zo goed ter plekke kunnen vermoorden. Ondanks zijn slechte verhouding tot Kodyo 

handelt hij bekwaam.          

 Séry is de bosnegerin die Map liefdevol opneemt in het bosnegergezelschap, met haar 

bouwt zij een zusterband op. Ruth is Maps persoonlijke slaaf waar zij ook een 

vertrouwensband mee heeft.  Op de kaft (Martijn van der Linden) van het boek zijn een 

blanke en gekleurde vrouw te zien, badend in de rivier in een donker bos (de doorlopende 
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tekening op de achterflap tekent een oerwoud). Een gekleurde man kijkt van een afstand op 

het geheel toe. De twee vrouwen lijken naakt in het water te zwemmen. De man die toekijkt 

(verschil in geslacht is op te merken door de haardracht) draagt sieraden en kleding die 

uiting geven aan de identiteit van zijn volk. De twee vrouwen komen over als twee gelijken 

voor elkaar, het verschil in huidskleur of achtergrond belemmert hen niet. De man die het 

gebeuren beziet staat in het donker, de donkere waas die over hem heen hangt kan worden 

geïnterpreteerd als teken van onheil. Evenals de boot die links in het water ligt, er zal nog 

een tocht gemaakt moeten worden voordat gelijkwaardigheid wordt ingezien. Uiteindelijk 

zal de vriendschap overwinnen, de twee worden immers belicht en staan centraal in de 

tekening.            

 Pool gaat haar verhaal vooraf met een tekstfragment uit het lied ‘7 seconds’ van 

Yousso N’Dour & Neneh Cerey: 

  

‘And when a child is born into this World 

  It has no concept 

 Of the tone the skin it’s living in.’178 

 

Dit lied gaat over de kortdurende onwetendheid waarin een pasgeboren kind zich bevindt, 

dat nog geen kennis van de meningen van al die andere mensen over  ras en welk geweld dit 

tot gevolg heeft.          

 Na het voorblad volgt een dankwoord in stijl, een Surinaamse brasa: 

 

‘blaka brudu na ini Yu 

eti brudu na ini mi – 

sis fu libi 

 

zwart bloed in jou,  

wit bloed in mij 

zusters voor altijd’179   

  

Dit gedicht spreekt over zusterschap tussen een blanke en gekleurde vrouw. De denotatie 

die aan deze regels kan worden verbonden is dat twee vrouwen met een verschillende 

                                                           
178 Pool, J. Sisa, p. 2. 

179 Idem, p. 5. 
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huidskleur zich met elkaar verbonden voelen. De connotatie van deze regels kan zijn dat 

iedereen met elkaar verbonden is, als men dit maar wil zien. De verwijzing naar het lied en 

de brasa zijn zowel mooi in vorm als wel belerend, een ideologische code wordt expliciet 

weergegeven.           

 Het verhaal wordt vanuit een personale verteller weergegeven, waarbij het overgrote 

deel uit de directe rede bestaat en een kleiner gedeelte uit gedachten van Map. De focalisatie 

ligt in het verhaal bij Map (subject), als lezer leef je dan ook met haar mee. Als focalisator 

heeft zij een krachtige positie, zij bindt de strijdt aan met de heersende conventies rondom 

slavernij en etniciteit. De gebeurtenissen in het verhaal komen chronologisch aan de orde. 

Map blikt slechts een enkele keer terug op fragmenten uit haar verleden. In twee pagina’s 

wordt haar eerste opvoeding bij M’Amba en het (eerste) contact met Ruth herinnerd. De 

vader van Map ‘‘Je moet gewoon even wennen’. Hij [vader van Marie-Louise] streelt Ruth over haar 

bruine armpje. ‘Kijk eens hoe lief dit meisje is?’ fluistert hij. […] Bijna dezelfde ogen als jij… als 

jij…’180 De denotatie is dat het verschil tussen de beide meisjes niet groot is, enkel het 

verschil in ras maakt een verschil. De woorden van de vader kunnen in een breder 

perspectief worden bezien als een teken van familiebanden en gelijkheid. Aan het einde van 

de vertelling onthult M’Amba dat Map en Ruth halfzusters zijn. Ondanks het kleine verschil 

tussen de meisjes, hebben zij een totaal ander leven. De woorden van Maps vader kunnen 

worden geïnterpreteerd als eerste teken in de ontwikkeling van Map als beleving van 

gelijkheid tussen de mensen.         

 Het boek is opgedeeld in 24 hoofdstukken verdeeld over drie delen, in totaal 

honderddrieënzeventig pagina’s inclusief woorden – en literatuurlijst. Het eerste deel speelt 

onderweg naar oom Olaf en op zijn plantage (hoofdstuk 1 t/m 5, pp. 7-45). Deel twee vindt 

plaats in het oerwoud en in het dorp van de bosnegers (hoofdstuk 6 t/m 19, pp. 46-128). Het 

derde deel vindt plaats op plantage Vlissingen en Overbeke en ten slotte trekt Map eropuit 

om Kwasi, Séry en de anderen te waarschuwen (hoofdstuk 20 t/m 24, pp. 129-168). Het boek 

heeft een tijdspanne van ongeveer vier weken, het eerste deel beslaat twee dagen, het tweede 

deel beslaat een tijdspanne van drie weken en het derde deel ongeveer vier dagen. 

 Map maakt als persoon een hele ontwikkeling door. Aanvankelijk was zij als 

rijkeluisdochter een enigszins verwend en onwetend meisje, later wordt zij een scherp 

waarnemende jonge vrouw. Wanneer zij haar oom hoort praten over de slaven als beesten en 

dat zij in slechte omstandigheden verblijven wordt zij kwaad en opstandig. Tijdens het 

verblijf bij haar oom wordt zij zich bewust van de overdaad waarin zij leeft. Het ‘warme’ 

                                                           
180 Pool, J., Sisa, p. 79. 
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Overbeke staat in haar beleving in groot contrast met Klein Helder (differentiatie). Wanneer 

zij voor Ruth in het slavendorp op zoek gaat naar een kruidenmedicijn schrikt zij van de 

toestand die zij aantreft. Oom Olaf straft familieleden van slaven die weggelopen zijn met 

verschrikkelijke afranselingen.        

 In het tweede deel heeft zij al direct een confrontatie met Kwasi over de 

omstandigheden van de slaven. Volgens Kwasi kijken de bakra’s met oogkleppen en zien 

alleen wat zij willen zien, hun leven staat enkel in teken van feesten, goed eten en mooie 

kleding. Neef Katersloot ging tekeer als een duivel, hij stuurde iedere dag de wilde honden 

op zijn slaven af met als gevolg dat zijn eigen kind van drie jaar de nek werd doorgebeten 

(passivisatie: lijdende rol slaven).        

 Langzaamaan raken Map en Kwasi vertrouwd met elkaar, Map wordt sterker en 

volwassener als mens. Zij ziet de realiteit onder ogen en droomt van een vredelievende 

wereld. Map denkt nog wel over Kwasi als iemand die eigendom is van haar vader 

(narrativisatie). In het derde deel gaat zij zich werkelijk verzetten tegen de slavernij, het 

begint met de kleine dingen als jezelf aankleden (signifiant). Map vraagt zich af of zij wel zo 

graag een blanke wil zijn (signifié). Wanneer zij hoort dat er een tocht wordt georganiseerd 

om wraak te nemen op de bosnegers besluit zij hen te gaan waarschuwen.  

 In de roman wordt de blanke hoger geplaatst dan de neger (reïficatie). De blanken 

zijn de rijken die uit Nederland gekomen zijn om plantages op te zetten. Op de plantages 

stellen zij de plaatselijke bevolking te werk, deze mensen meenden zij hun eigendom te 

kunnen noemen. Vervolgens doen zij alles met de slaven wat zij willen. Het gros van de 

blanken spreekt heel neerbuigend over de gekleurde mensen, zij noemen de slaven beesten 

en verraders wanneer zij hun eigen vrijheid verkiezen boven hun slavenbestaan. 

Fragmentatie, differentiatie en unificatie worden ingezet om de bevolkingsgroepen 

tegenover elkaar te zetten.         

 Binnen de blanke cultuur zijn de traditionele hiërarchieën te kenmerken (reïficatie). 

De man is de sterke en dient de vrouw te beschermen. De vrouw is onnozel en is dan ook 

afhankelijk van zijn zorg. De moeder van Map weet het slim te spelen wanneer zij wil dat 

haar slaven    ‘s nachts een mat krijgen om op te slapen. Map is directer en in haar 

onnozelheid meer discreet in het bereiken van dit doel. Haar moeder maakt zich niet druk 

om de misstanden op de plantage van oom Olaf in tegenstelling tot haar dochter. Map vindt 

het mensonterend, maar is aanvankelijk naïef wat betreft de frequentie van deze gang van 

zaken.             

 De blanken worden gepositioneerd als zich enkel druk makend over kleding, eten en 
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feesten. De kleding speelt een belangrijke rol in de roman (signifiant). Het draagt bij aan de 

vorming van een identiteit bij beide bevolkingsgroepen (mythe). Map denkt zeer regelmatig 

aan de schrik van haar moeder als zij haar nu zou zien, in haar gehavende kleding en met 

haar gebruinde huid. De presentatie van het uiterlijk wordt steeds herhaald en heeft een 

betekenis in de sociale praktijk, het is een verstarde code. De natuurlijkheid wordt bevestigd 

wanneer zij door mevrouw van Dalsum, wordt ontvangen en deze hevig schrikt van haar 

voorkomen (objecttaal). Kleding is een uiting (teken) waarmee het verschil tussen de rassen 

wordt bekrachtigd (metataal). Later wordt haar ook een blauwe jurk en bad met melk 

voorgesteld om de bruine gelaatskleur minder op te laten vallen/af te laten nemen 

(differentiatie). De verstarring van minderwaardigheid ten opzichte van getinte mensen is 

een code die bij Map in de roman doorbroken wordt.     

 Bij de bosnegers zijn ook duidelijk hiërarchische patronen zichtbaar, met enkel het 

verschil dat er meer waarde wordt gehecht aan de mening van de vrouwen dan bij de 

blanken. Dit komt tot uiting in het conflict rondom het opeisen van Map door Kodyo. Verder 

kent hun gemeenschap ook de traditie van de man staat boven de vrouw, de man jaagt en 

beschermt en de vrouw kookt en verzorgt.  De ideologie in het begin van de roman is te 

typeren als expliciete ideologie, de spreuk uit het nummer ‘7 seconds’ en de brasa in het 

begin van de roman zetten de trend voor de roman. Later wordt deze meer omgezet naar een 

impliciete ideologie, de opvatting van Pool is meer op te maken vanuit karakters. De 

ideologische code die Pool hanteert is een streven naar een maatschappij van verbroedering 

tussen de bevolkingsgroepen. In het voorwoord richt zij zich pedagogisch ten op zichte van 

de lezer, zij wil de lezer het onrecht van de slavernij duidelijk maken en hoe ver men ging 

met het afnemen van de identiteit. In de rest van de roman wordt deze ideologie uitgewerkt, 

maar neemt geen belerende toon aan.   

 Het huis van oom Olaf is grauw met hoekige pilaren en een spookachtige gloed. Dit 

is een teken van de kilte en narigheid die op de plantage plaatsvindt. Wanneer zij aanmeren 

bij de plantage springt de slaaf Noach als eerste van de boot (signifiant). Dit kan worden 

geïnterpreteerd als een nieuw begin (signifié), in de Bijbel is Noach degene die overleeft na 

de zondvloed. De tocht in het oerwoud – van plantage Klein Helder naar het dorp van de 

stam van Kwasi, de Ashanti - is de schaduwplek tussen de wereld van Map en die van 

Kwasi. Map en Kwasi groeien naar elkaar toe, hij beschermt haar en leidt haar naar een 

veilige plek.           

 Ergens is Map ook nog wel heel naïef, zij gelooft in een fabeltje over een tweemaal 

dikkere huid bij een zwarte dan bij een blanke. Vervolgens denkt zij aan de verademing die 
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het moet wezen geen strakke, knellende riempjes om je voeten te voelen. Het merkteken van 

Kwasi (O & R) staat voor het feit dat hij eigendom is van de plantagehouder van Overbeke 

Raamsveld, ofwel hij heeft geen vrijheid (reïficatie). De enige keuze die een slaaf kan maken 

is te vluchten. Map wordt zich ten tijde het gesprek bewust dat Kwasi vroeger een eigen 

leven had, waar hij naar terugverlangt. In het dorp voelt Map de verwijdering ten opzichte 

van de anderen. Enkel de kinderen zoeken toenadering, zij weten immers niets van rassen 

verschillen (verwijzing ‘7 seconds’). Door de vrouwen wordt zij argwanend aangekeken, 

Séry vangt haar echter liefdevol op. Terwijl Kwasi bij de mannen werkt, gaat zij aan het werk 

op het grondje van Séry. Na verloop van tijd komen de eerste tekenen van bloei (signifiant). 

Dit kan worden geïnterpreteerd als een teken van mogelijkheden, een nieuw begin (signifié). 

Een blanke en zwarte hebben dit samen geteeld, een prelude voor verbroedering tussen de 

bevolkingsgroepen (denotatie). Vermeld wordt dat zij de oogst niet gezamenlijk mee zullen 

maken, de verbroedering moet eerst nog worden doorgevoerd (connotatie). De werelden 

liggen nog te ver uiteen door de arrogantie van de blanken.     

 In het bosnegerdorp heerst dan ook verdeeldheid over het wel of niet opnemen van 

Map. Een deel van de bosnegers kijkt elke blanke aan op de misstanden. Bij het vuur, een 

teken van felheid in deze context, wordt het conflict beslecht met de slotwoorden van Joelius, 

de granman stelt dat Map welkom is.       

 Wanneer de schaal van Séry door de rivier wordt meegenomen wil Map deze sparen 

en gaat erachter aan om Séry te helpen. In de sterke stroming heeft Map geen kans, Kodyo 

redt haar leven. De bedreiging van Kodyo dat hij haar tot zijn vrouw zal maken komt 

gevaarlijk dichtbij. Volgens de oude Ashanti regels mag hij Map vanwege zijn reddingsactie 

opeisen als zijn vrouw. In het dorp stuit dit op tegenspraak van de vrouwen: hij verwierp de 

verkrachtingen altijd en nu zou hij zich er zelf schuldig aanmaken. Joelius wijst de traditie af, 

Map mag zelf kiezen en Kodyo voelt zich in zijn trots gekrenkt door de afwijzing.   

 De kwaadheid van Kodyo leidt tot verraad, hij waarschuwt de plantagehouders voor 

de komst van de bosnegers. De rooftocht heeft twee doden, geen voedsel en een verrader tot 

gevolg. Ook nu heerst er verdeeldheid in het dorp, men wil wraak. Kwasi is zo rechtvaardig 

en stelt voor opnieuw vertrouwen te winnen door een Sweri te drinken. Een overeenkomst, 

in dit geval met betrekking tot het vertrouwen in Kodyo, die bekrachtigd wordt door het 

drinken van een mengsel van elkaars bloed en aarde. De God van de Sweri draagt zorg voor 

het nakomen van de afspraken.181         

 Map en Séry maken ook gebruik van een Sweri, zij bezegelen hun verwantschap door 

                                                           
181 Pool, J. Sisa, , p. 171. 
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het drinken van dit mengsel (unificatie). De Sweri is niet alleen een teken van hun 

zusterschap, maar ook een verwerping van het onderscheid in ras, Map zal hiervoor gaan 

strijden (deze kennis wordt geproduceerd).       

 Eenmaal terug in de blanke wereld wordt Marie-Louise weer in een keurslijf gehesen. 

Men maakt zich druk om haar uiterlijk: ze lijkt wel een mulattin en haar jurk ligt aan flarden. 

Zij ziet de slaven als gelijke en wil het onrecht van slavernij bestrijden. Map wil geen blanke 

meer zijn en voelt zich ook niet zo, zij schaamt zich diep voor de misstanden die de blanken 

veroorzaken.            

 De taal in de roman is van goed niveau, de Surinaamse woorden en de metaforen als 

‘dochter van mijn hart’ of ‘gouden glans gekregen’182 voegen iets toe aan het verhaal. De 

structuur van de roman is overzichtelijk en eenvoudig, de misstanden die besproken worden 

zijn echter confronterend. De lezer gaat mee in de schrik van Map. Het verhaal bevat 

meerdere lagen, maar kent geen polyfonie zoals Bakhtin en Ingarden deze omschreven. Het 

gemis ligt bij het metafysische idee. De open plekken in de vertelling zijn beperkt. 

 Het boek is een historische roman dat voor het verhaal gebruikmaakt van 

historiografisch materiaal: met behulp van bronnen wordt een verhaal geschreven dat 

historische waarde bezit. Het sjabloon dat van toepassing is op de context van de handeling 

is enkel historisch, de handeling zelf is volledig verzonnen. De historische indicator die 

wordt gegeven heeft betrekking op de tijd, later wordt de plaats van handeling 

bekendgemaakt. De historische ontleningen die zijn aan te wijzen hebben betrekking op de 

aanvallen van Cassard. Pool heeft achterin haar roman een lijst met literatuur opgenomen 

die zij gebruikt heeft voor het schrijven van de roman.      

 Het verzonnen deel van de roman gaat over de vlucht, de liefde en verbroedering. De 

hoofdpersonen worstelen met de politieke omstandigheden. De feitelijke historische kennis 

is beperkt om de romanhandeling niet te verstoren, de uitweidingen over de aanval van 

Cassard en de politieke omstandigheden gaan aanvankelijk aan Map voorbij, door de 

identificatie met Map ligt het accent van de lezer ook niet bij deze besprekingen. In het 

tweede deel gaat zij zich meer verdiepen in de politieke situatie in het land. Het derde deel 

tracht zij de blanken zoveel mogelijk tegen te werken in hun strijd tegen de bosnegers en 

waarschuwt zij hen. De ideologische code die wordt geproduceerd is een streven naar een 

maatschappij van verbroedering tussen de bevolkingsgroepen. Deze opvatting zou zij graag 

aan de lezer overbrengen (pedagogische waarde). Pool benadert de jeugdliteratuur voor 
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 Pool, J., Sisa, p. 152, 153. 
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historie verpakt in een avontuurlijk verhaal met enige literaire kenmerken. 

 

§5.5 Zussen in de schaduw 

Vereecken, K., Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, Amsterdam/Antwerpen, Em. 

Querido’s Uitgeverij B.V., 2006. 

 

Lara en Rebecca groeien samen op en zijn de beste vrienden. Toch liggen hun werelden ver 

uiteen, Lara is de dochter van plantagehouders en Rebecca een zwarte slavin. Wanneer zij 

ouder worden haalt de realiteit hen in, door de hiërarchische verhoudingen tussen blank - 

zwart en slaaf - meester, is hun vriendschap niet langer mogelijk (mythe). Ieder leeft verder 

in zijn eigen wereld, zij dragen elkaar een warm hart toe, op afstand volgen zij de 

ontwikkelingen in elkaars leven. De tijden veranderen en een burgeroorlog breekt uit, de 

periode van slavernij loopt ten einde en vrijheid voor de slaven komt in zicht. Met het 

opheffen van de verschillen komen Lara en Rebecca weer samen.  

 Lara is de enige dochter van de plantagehouders. Tijdens de bevalling raakt de 

moeder dusdanig verzwakt dat zij niet in staat is voor Lara te zorgen. De slavin Mammy is 

ook bevallen en heeft genoeg melk voor twee zuigelingen. Zo liggen Lara en Rebecca 

gezamenlijk aan de borst. De twee groeien samen op en worden de beste vrienden. Lara is 

een opgewekte blank meisje, enigszins egocentrisch en naïef. Rebecca is een zwarte slavin die 

de prachtigste verhalen kan vertellen. Zij heeft veel meer kennis van het leven en is zich 

bewust dat als ze niet uitkijkt verscheurd wordt tussen twee werelden.  

 Het boek heeft een foto-ontwerp als omslag (foto: Getty Images, ontwerp: Suzanne 

Hertogs) op de omslag waarop de schaduw van een boom en een jonge vrouw te zien is met 

haar handen in de zij. De vrouw bevindt zich tussen het gele huis en de plantage in, op het 

grensvlak tussen de twee werelden. De schaduw op de tekening en in de titel staat voor het 

onzichtbare, de plek waar de realiteit ophoudt en Lara en Rebecca wel vriendinnen kunnen 

zijn (connotatie). De vrouw op de tekening is Lara die uitkijkt over het land nadenkend over 

de situatie. De omslag kent een contrast tussen zwart en wit (signifiant), de witte letters van 

Lara en Rebecca zijn in de minderheid van het zwart in de tekening (signifié). De roodbruine 

lucht luidt een tijd van verandering in (connotatie).  

 Het verhaal wordt verteld vanuit een ik-verteller, de ik-figuur verandert per 

hoofdstuk, Lara en Rebecca wisselen elkaar af. De focalisatie ligt in de hoofdstukken 

afwisselend bij Lara dan wel Rebecca. De indirecte rede overheerst, maar er wordt ook 

gebruikgemaakt van de directe rede. De focalisatie blijft echter bij Lara en Rebecca. Wanneer 
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Rebecca focaliseert dan zijn haar medeslaven het object van focalisatie; Lara’s visie heeft 

betrekking op de plantage en het leven van de rijke blanke mens en Rebecca’s blik is vanuit 

de slaven. Op deze manier krijgt de lezer inzicht in het gebeuren vanuit beide partijen. 

Opvallend is dat beide vrouwen elkaar een warm hart toedragen en elkaar van een afstand 

blijven volgen.         

 Tussen de beide meisjes is een wezenlijk verschil, Rebecca is sterker en kent het leven. 

Zij is op de hoogte van haar positie in de maatschappij op basis van haar huidskleur. Lara is 

naïef en heeft geen weet van de hoed en de rand, zij is opgegroeid in een veilige omgeving 

en is dan ook ontdaan wanneer zij haar zin niet krijgt. Dit rijke, verwende neemt gedurende 

de vertelling af, Lara moet na de dood van haar moeder de verantwoordelijkheden over de 

plantage dragen. Zij ontwikkelt zich tot een hardwerkende plantagehoudster. Zij denkt na 

over de slavernij en de mogelijkheden tot loonwerk voor de afschaffing van de slavernij, 

maar stelt dit uit omdat zij bang is voor haar eigen toekomst. Na de afschaffing is Lara zich 

nog steeds niet bewust dat haar bediende voor de slavernij (reïficatie) ook een eigen leven 

heeft gehad en dat zij hiervoor kiest. Uiteindelijk beseft zij dat de wereld niet alleen om haar 

draait en gunt de ander ook haar leven.        

 De onwetendheid van Lara biedt de lezer ook ruimte voor naïviteit. Rebecca’s visie 

schetst de harde werkelijkheid, Lara’s kant spiegelt de ontluikende kennis af. In de vertelling 

worden veel gedachten weergegeven. De lezer kan zich ofwel met Rebecca identificeren 

vanwege de kennis die hij al bezit, of met Lara die gaandeweg leert hoe de wereld in elkaar 

steekt. Vereecken geeft ondanks dit belerende aspect geen belerend karakter aan haar roman. 

Vereecken heeft een esthetische literaire benadering van de literatuur, een kleine afwijking 

naar het belerende is aan te wijzen omdat zij de lezer wel een inkijk wil bieden in de wereld 

van de betrokkenen rondom slavernij.       

 Het verhaal wordt chronologisch verteld, voornamelijk in de indirecte rede. Af en toe 

wordt duidelijk dat de handeling eerder heeft plaatsgevonden dan op het moment van 

vertellen, dit blijkt uit een vooruitwijzing als: ‘Het bericht kwam op een donderdag, dat iemand me 

erop had voorbereid.’183 Het verhaal start in de kindertijd van de meisjes (rond het achtste 

levensjaar) en eindigt wanneer zij jonge vrouwen zijn. De verteltijd ligt vrij hoog, vertraging 

wordt ingelast als zij denken aan hun kindertijd samen, hun kindertijd alleen en hoe zij 

beiden omgaan met de vrijheid. De taal heeft een goed niveau, het woordgebruik is niet 

poëtisch maar de vorm van de vertelling wel.      

 Op het niveau van Hollindale kunnen we zeggen dat de ideologie inherent is aan 

                                                           
183 Vereecken, K., Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, p. 7. 
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woorden, conventies en codes die de tekst vormen. Toch kan Vereecken enige mate van 

passieve ideologie worden toegeschreven, zij heeft ook een mening over de slavernij en deze 

schemert een enkele keer door op de momenten dat Lara ethisch onverantwoorde 

opvattingen erop na houdt. De overhand ligt toch in de taal waarin zij de ideologie verpakt: 

in tekens (symbolen), conventies en codes. Door op deze manier te werk te gaan wordt 

belering uit de weg gegaan, op poëtische wijze geeft Vereecken een visie.  

Als lezer krijg je sympathie voor het personage Rebecca, zij weet hoe de wereld in elkaar 

steekt en zij heeft het zwaar te verduren. Lara komt egocentrisch over, toch weet Vereecken 

haar zo neer te zetten dat je haar positie als dochter van een plantagehouder enigszins 

begrijpt. Door inzicht in haar gedachten weet Vereecken er voor te zorgen dat de lezer ook 

een beeld krijgt van haar leven en keuzes.        

 Vanuit Lara bezien worden de dominante relaties als legitiem weergegeven. De 

zwarte is lager in positie dan de blanke. Rebecca’s visie staat hier lijnrecht tegenover. Lara is 

inconsequent door Rebecca als uitzondering van de zwarten te zien. Door het gebruik van 

stijlfiguren wordt het machtsmisbruik (beeldspraak) aan de lezer wel verkondigd maar 

hoogstwaarschijnlijk nog niet begrepen. Een voorbeeld hiervan is het zwakke vlees van de 

meester, de meisjes hebben geen weet van de betekenis. Aan het einde van de roman wordt 

duidelijk wat Rebecca’s moeder hiermee bedoelde, en dat Lara en Rebecca inderdaad 

(half)zusjes zijn.           

 Door middel van verhalen worden levenslessen gegeven: ‘‘U zou toch ook niet willen 

dat Rebecca een vleermuis wordt?’ zei ze [Mammy] toen. Ik [Lara] schudde traag het hoofd.’184 De 

vorm van verhalen die Vereecken kiest past goed bij de cultuur van de slaven. De verhalen 

zijn mooie voorbeelden van vervanging. Het verhaal vertelt de harde realiteit op een 

zachtaardige manier. Het versterkt het poëtische en zwakt het belerende aspect rondom 

Lara’s opvattingen af.          

 Om de twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar te stellen wordt de eenheid van 

iedere groep benadrukt (fragmentatie: differentiatie en unificatie). De slaven worden 

geportretteerd als beschadigd, kwetsbaar en de hoop niet opgevend. Zij worden gekenmerkt 

door specifieke rituelen en gebruiken, samen vormen zij een hechte gemeenschap. Met 

behulp van muziek en festiviteiten maken zij het leven dragelijk. De plantagehouders zijn 

lui, laf, arrogant en spenderen veel geld. Wanneer de Yankees komen vluchten de meeste 

plantagehouders. Lara is een andere plantagehoudster dan haar voorouders, zij is betrokken 

bij wat gebeurt op haar land en werkt hard mee. Zij vlucht dan ook niet, samen met haar 
                                                           
184 Vereecken, K., Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, p. 16. 
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pinnige oma blijft zij in het gele huis. Zij tonen moed door het huis te blijven bewonen. Lara 

is echter wel onwetend, zij volgt haar oma in het idee dat de slaven hen zouden beschermen 

maar denkt er niet tijdig aan hun in huis te halen. Oma Isabel is de Yankees te slim af door 

het zilverwerk onder haar rokken te verbergen.      

 Door het gebruik van symbolen wordt bij een sociale groep eenheid gecreëerd. De 

negroïde mensen geloven in een homeopathische geneeskunde. De spirituele genezer Delia 

staat voor de macht en is een belangrijk persoon binnen de gemeenschap. Het vertrouwen in 

Delia is groot, bij haar kun je terecht voor zorg. Delia is een symbool van de eenheid 

(signifiant) van de gemeenschap evenals de oude Joseph die ook al van alles heeft 

meegemaakt in zijn leven, en die geen mens durft tegen te spreken. Wanneer hij nieuws 

verkondigt over de ontwikkelingen in de vrijheidstrijd gaat Lara de strijd aan maar haar 

levenservaring weegt niet op tegen de zijne. Fysiek heeft zij de macht, maar de kracht in de 

situatie ligt bij Joseph en de onmacht bij Lara (signifié).      

 Het gele (gouden) huis is de plek van de plantagehouders, het pand waar de rijke 

mensen wonen. De sfeer in het huis is kil; moeder is veel ziek; vader werkt of rookt zijn pijp 

en oma staart naar het beeld van haar overleden dochter Aurore (signifiant); het kind dat 

staat voor hoop en een nieuw begin (signifié). De warmte in het huis wordt gebracht door de 

slaven die in het huis wonen of dit bezoeken. Het geheel wordt versterkt door fragmentatie, 

waarbij de verschillen in stand zichtbaar worden, de slaven vormen een warme familie, 

terwijl de plantagehouders een koud huishouden erop nahouden.    

 De vijanden voor de slaven zijn de plantagehouders die over hun met harde hand 

heersen. De slaven hebben afranselingen en verkrachtingen te verduren. De vader van Lara 

is geen voorstander van lijfstraffen, waardoor hij aanvankelijk overkomt als een enigszins 

vreedzamere plantagehouder. Later blijkt dat ook hij zich vergrijpt aan de slavinnen.  

 Oma Isabel vormt voor Lara een vijand vanwege haar gedrag ten op zichte van de 

slaven. Haar oma laat gerust een baby verkopen zonder de moeder of laat de slaven 

afranselen. Lara vindt haar oma kil en hartenloos en begrijpt de verheerlijking van het beeld 

van Aurore niet. Het beeld van haar dochter staat voor de hoop. De oma zag deze dochter als 

haar surrogaat, zij zou haar leven voortzetten. Haar andere kinderen zijn uit ander hout 

gesneden, veel te zachtaardig. In de periode dat zij samen met Lara in het gele huis woont 

groeien Lara en haar oma naar elkaar toe. De schrik slaat Rebecca om het hart, Lara gaat 

steeds meer uiterlijke kenmerken van haar oma vertonen (unificatie met haar oma). 

 Tijdens de inval van de Yankees wordt het huis totaal geruïneerd, het beeld blijft 

echter in tact. Opvallend is echter dat wanneer de slavernij werkelijk ten einde is haar oma 
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zo daadkrachtig en rationeel is zich hier bij neer te leggen en te begrijpen dat de slaven recht 

hebben op een eigen leven. De vraag waarop oma haar hoop had gevestigd wordt niet 

vermeld. Op de kaft zien we de morgenstond terug, Lara overdenkend bij de boom, de 

morgenstond (een nieuwe dag, een begin) trekt op (objecttaal), Aurore brengt nieuwe 

mogelijkheden (metataal).          

 In de verhalen van Rebecca wordt een goede weergave gegeven van de 

ontwikkelingen op het gebied van de naderende vrijheid. Lara geeft een moeizamer beeld, zij 

heeft moeite de situatie te erkennen en haar gedachten spelen meer op de voorgrond. Door 

niet teveel aandacht te geven aan de werkelijke ontwikkelingen denkt zij de werkelijkheid te 

kunnen ontlopen (reïficatie). Via de visie van Rebecca wordt een betere schets van de situatie 

gegeven. Rebecca laat zien dat de dat de relaties vergankelijk en tijdloos zijn.   

 Vereecken geeft in haar representatie van de werkelijkheid zowel stigma’s als 

doorbrekende patronen. Het karakter van de vrouw en de man wordt volgens klassieke 

patronen neergezet. De vrouw is zorgzaam, de man is trots en wil beschermend optreden 

(mythe). Tussen de rassen zijn ook verschillen waar te nemen. Het stereotype komt sterk 

naar voren bij de blanken. De man is de baas, en zoals hij het wil dient het te geschieden. De 

vrouw is de zwakkere, Lara’s moeder is dit ook in fysieke hoedanigheid. Wanneer Lara 

volwassen is keert zij zich tegen deze mindere positie, zij begint steeds meer op haar kille 

oma te lijken. De afstand jegens de slaven verkleint zij ook, door meer betrokkenheid met het 

werk op de plantage te tonen.        

 Bij de negroïde mensen is het verschil in gender ook aanwezig. Vanuit de 

werkzaamheden die de slaven verrichten worden de stereotypen versterkt. De slavin is de 

voedster van een blank kind, een andere slavin zorgt voor Lara en noemt haar Mammy. De 

zwarte vrouwen houden zich bezig met wassen en handwerken, de mannen doen het 

zwaarste werk. In de scène dat Rebecca voor haar moeder opkomt, zorgt haar vader dat hij 

voor de opzichter zijn dochter terecht wijst. Hij beschermt zijn vrouw en kind zo goed en zo 

kwaad als het kan. Simon wil vanwege de onmacht van de man niet trouwen, hij wil zijn 

vrouw volledig kunnen beschermen tegen slaag en verkrachting. Rebecca is teleurgesteld en 

haar verdriet is groot. De zwarte man is sterk en laat het hoofd niet hangen, hij spaart mos 

voor een ontsnappingspoging. Wanneer de tijd rijp is kan hij samen met Rebecca vluchten en 

een nieuw leven opbouwen. Op een dag vertelt hij Rebecca dan ook dat er hoop is. 

 Rebecca had als oplettende jonge vrouw al gemerkt dat Trudeau haar bekeek. 

Ondanks dat zij haar best deed kon zij niet beletten dat hij haar op een dag alleen bij de 

waterput aantrof en verkrachtte. Ondanks deze worsteling bleef Rebecca sterk en spoog 
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(signifiant) ze hem voor hij haar verliet nog in het gezicht, haar trots liet zij voor hem niet 

varen (signifié). Enige tijd later kwam zij er achter dat zij niet meer vloeide en moest zij 

constateren dat zij een kind verwachtte. De kracht van de slaven is groter dan die van de 

blanken.           

 Met de tijd krijgt ook Lara een huwelijksverzoek, bij de blanken gaat het om een 

zakelijke relatie. Een huwelijk tussen Lara en Trudeau zou een grotere plantage geven. Lara 

wijst Trudeau af, zij wil niet trouwen zonder liefde. Kort daarna trouwt Trudeau met haar 

tante, wat de oppervlakkigheid van het huwelijk bekrachtigt bij de blanken (differentiatie, 

mythe).           

 Bij de representatie van de blanke versus de zwarte staat het standenverschil centraal, 

de manier waarop de hiërarchische orde doorwerkt in het dagelijks leven. Lara en Rebecca 

leven in twee verschillende werelden, Rebecca moet hard werken en verkeert in warm 

gezelschap. Lara verveelt zich in het koude huis en krijgt met de tijd de 

verantwoordelijkheid over de plantage (differentiatie).     

 De neger wordt vanwege de huidskleur als minderwaardig beschouwd. Rebecca 

wordt door oma Isabel wantrouwend aangekeken. De benaming koffieboontje voor Rebecca 

van de meester is liefkozend bedoeld maar wel vernederend.  Rebecca haalt een herinnering 

aan waarin zij leerde dat er mensen onder de negers staan: ‘Van die dag wist ik [Rebecca] dat er 

blanken bestonden die minder waard waren dan een negerslaaf’185 (reïficatie).  Rebecca neemt als 

kind dit standpunt voor waar aan, vlak daarna ziet zij ook in dat deze mensen niets minder 

zijn. Door Rebecca in eerste instantie de minachting over te laten nemen voor de arme 

blanken wordt begrip gecreëerd voor Lara. De mythe die geldt is dat er hiërarchie is op basis 

van ras en bevolkingsgroep, de boodschap wordt als natuurlijk ervaren. Rebecca doorbreekt 

al vroeg in haar roman de mythe. Lara echter pas aan het einde van de roman (aanvankelijk 

verstarde code). Dit heeft ermee te maken dat Rebecca sterker geconfronteerd wordt in de 

roman met de hiërarchische verhoudingen.      

 Vereecken probeert in haar werk de realiteit op het gebied van gedachten weer te 

geven. De gedachten van Lara en Rebecca staan centraal. De auteur wil inzicht geven in de 

contrasterende levens, de visie mag de lezer zelf bepalen. Natuurlijk kan een tekst nooit vrij 

van ideologie zijn, de personen in de vertelling zijn af en toe belerend ten opzichte van Lara.  

Bij de roman is dus de constructieve benadering van toepassing, met behulp van 

representatiesystemen, tekens en concepten kunnen de lezers het werk interpreteren. 

 De roman laat zien hoe slavernij de vriendschap tussen een zwarte slavin en blanke 
                                                           
185 Vereecken, K., Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, p. 20. 
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plantagehoudster kan vernietigen en hoe de vrijheid deze weer kan laten opbloeien. Dat Lara 

en Rebecca samen aan de borst liggen en de gevoelsmatige zusterband duidt op de 

mogelijkheid van biologisch zusterschap. De hiërarchische verhoudingen weten het 

vertrouwen te vernietigen. Ondanks de sterke band uit hun jeugd is Rebecca bang dat haar 

kind zal worden afgenomen en besluit te vluchten en baart haar kind in de vrije natuur. De 

volgende dag hoort zij stemmen en treft Simon en zijn broer aan die aanvankelijk begonnen 

waren met het voorbereiden van een ontsnappingspoging, maar vanwege de naderende 

vrijheid dit om hebben gebogen naar sparen van mos voor een leven in vrijheid. Simon 

belooft voor haar en het kind te zorgen. Zij wordt overreed om terug te gaan naar de 

plantage.           

 Het verhaal speelt zich af in de zuidelijke staten van Amerika, nabij de Missisipi, 

Louisiana en in het oerwoud. In het land van de Missisipi zijn beide vrouwen gevangen in de 

hiërarchie. Louisana is het uitstapje voor Lara, zij geniet hier van het leven en de vrijheid. 

Het oerwoud is de vluchtgrond van Rebecca, hier baart zij haar kind in vrijheid.  

 Zowel Rebecca als Lara hebben een lot in het verschiet liggen. ‘Op het crémekleurige 

uithangbord stond in sierlijke bruine letters mijn onvermijdelijke toekomst geschreven: PLANTAGE 

LARA.’186 Het naambord is een teken, de bruine letters overheersen de crème achtergrond, de 

betekenis die hier aangegeven kan worden is een verandering in hiërarchie wanneer zij de 

eigenares is van de plantage (mythe).        

 Het gele huis is een typische verwijzing naar Frankrijk, de Creoolse plantagehouders 

zijn afstammelingen van de Franse immigranten. De onderdrukking van de oorspronkelijke 

bevolking wordt naar boven gehaald, net als de twee werelden Frankrijk - Amerika. De quilt  

(signifiant) van de moeder van Rebecca verhaalt de familiegeschiedenis en is de sleutel naar 

de waarheid van haar oorsprong. De tegenstrijdigheid, een deken die juist dient te 

beschermen brengt onthullingen en leidt tot gesprek (signifié).    

 Binnen de roman wordt veel gewerkt met contrasten: zwart – blank; slaaf – meester; 

vrijheid – slavernij en begin - einde. Lara en Rebecca vertegenwoordigen ieder een facet. In 

hun jeugd kunnen zij in de schaduw van het gele huis ongestoord spelen, maar naarmate zij 

ouder worden haalt de realiteit hen in. De symboliek is heel mooi wanneer Rebecca haar 

kind in vrijheid op de aarde zet, zo dichtbij de natuur brengt zij een jongen ter wereld. Zij 

noemt hem Noah, wat rust en troost betekent. In de Bijbel is Noach degene die de zondvloed 

overleeft en de dieren redt. Hij wordt gezien als de stamvader van alle mensen. De 

afstammelingen van Noachs zoon Cham zijn volgens de Bijbel vervloekt omdat Cham zijn 

                                                           
186 Vereecken, K., Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, p. 37. 



94 
 

vader bespot had. De christenen gebruikte deze tekst als legitimering van de slavernij. De 

jongen is een voorbode van redding, het nieuwe leven is een teken van een nieuw begin, een 

bestaan in vrijheid. Voor Lara betekent dit het einde van haar leven zoals zij dit gewend was, 

toch kun je het voor haar ook zien als een nieuw begin. Lara kan de veranderingen op de 

plantage bedrijfsmatig  goed aan, maar emotioneel is het voor haar nog onwennig. Oma 

Isabel leert Lara dat de negers ook hun eigen leven hebben (gehad) (productie van kennis). 

De kracht die oma Isabel heeft zet de oudere dame om in een geloof in een goed verder 

leven.            

 De beweringen over de machtsverhoudingen die in de roman worden gedaan 

vormen samen het discours. De gedachten zijn vaak te herleiden tot het verschil in positie in 

de wereld en de manier van leven die dit met zich meebrengt. De hiërarchie vormt het 

contrast voor Lara en Rebecca, de discursieve informatie wijst er echter op dat een wijziging 

in de verhoudingen nabij is (deze kennis wordt geproduceerd).    

 Vereeckens roman sluit aan op de benadering van fictie als alternatieve vorm van 

geschiedschrijving. De omstandigheden (zowel historisch als fictief) van twee meisjes uit 

twee verschillende bevolkingsgroepen worden weergegeven. Het sjabloon dat zij voor haar 

historische roman gebruikt is een liefde (vriendschappelijke liefde, zusterband) met 

obstakels. Het gele huis en de context van de plantage en het leven als slavin en 

plantagehouder is realistisch, de personen in de roman zijn echter wel verzonnen. Het 

politieke conflict heeft betrekking op de historische fabelcomponent. Aspecten die naar 

voren komen die historisch duidelijk te plaatsen zijn en die Vereecken in een nawoord 

toelicht zijn: het abolitionisme, Abraham Lincoln, de Amerikaanse Burgeroorlog, Creolen en 

Acadianen (ofwel Cajuns).         

 Het verhaal begint midden in de handeling, het bericht dat Rebecca voortaan niet 

meer zou komen. Historische gebeurtenissen worden verteld, de tijd van handeling wordt 

vaag gehouden. Pas aan het einde van de roman worden hier onthullingen over gedaan, 

historiografische retardatie. Door de politieke opstandigheden worden de lezer historische 

indicatoren aangereikt: de verkiezingen rondom Lincoln en de burgeroorlog.   

 Lara en Rebecca is een roman die literair gezien interessant is. De vertelvorm is 

aansprekend en de niet belerende insteek biedt de lezer ruimte voor interpretatie. De taal is 

eenvoudig, maar bevat goede stijlfiguren en symbolen. In het verhaal werkt Vereecken met 

veel open plekken waardoor een actieve houding van de lezer wordt gevraagd. Gedurende 

de vertelling wordt een deel van de open plekken ingevuld, maar de lezer kan zelf invulling 

geven aan het einde van de roman. De roman kent verschillende lagen die met elkaar 
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interacteren. De historische roman is origineel in zijn vorm en geloofwaardig, de informatie 

over tijd en ruimte blijft vaag, de gevoelens van de beide meisjes bieden mogelijkheid tot 

identificatie en dus begrip.         

 Pedagogisch gezien is het boek goed inzetbaar, de ideologische code die wordt 

gepresenteerd is hoe de hiërarchie een vriendschap tussen een zwarte slavin en blanke 

plantagehoudster kan vernietigen en hoe de vrijheid deze weer kan laten opbloeien. Het 

boek geeft een mooi beeld van de twee tegenstrijdige levens. 

 

§5.6 Goden en gebruiken 

Alfonso, B., Medicijnmeester, Rotterdam, Lemniscaat, 2006. 

 

De roman Medicijnmeester beschrijft het leven van de slaven die hun levenskracht haalden uit 

hun godencultuur en hun geneeswijzen. Drie generaties worden besproken: Sundiata in de 

zeventiende eeuw als slaaf wordt weggebracht, Dilson in de negentiende eeuw en ten slotte 

Tobias in de eenentwintigste eeuw. Zij worden verbonden door de positie van 

medicijnmeester die in hun familie wordt doorgegeven.     

 Sundiata is door de medicijnmeester Serign verkozen om zijn opvolger te worden 

omdat hij beschikt over een bijzondere gave. Sundiata maakt kennis met de stemmen, de 

goden en de geneeswijzen. Het leren van het vak vereist een aantal proeven, waaronder een 

aantal reizen. Wanneer hij samen met zijn leermeester naar de zee reist slaat het noodlot toe, 

zij worden als slaaf gevangengenomen en op een waterhut - dagen in erbarmelijke 

omstandigheden - vervoerd naar een onbekende bestemming.  

 De leermeester Serign houdt moed en probeert door het zingen van een lied de goden 

te laten weten waar ze zijn.  Sundiata is wanhopig, Sainabou wacht op hem en hij wil niets 

liever dan bij haar zijn. Spoedig blijkt dat hij Sainabou nooit meer zal terugzien. Serign wil 

voor hem als een grootvader zijn en hij wil dit bekrachtigen met een ceremonie.   

 De waterhut meert aan op een strand waar zij blijven. Wanneer Serign ziek wordt 

komen zij in contact met de plaatselijke genezer en zijn dorpelingen (bruin van huidskleur). 

Al snel bouwen zij een band met de bewoners op. Sundiata is krachtig en hij weet een 

getraumatiseerde jonge vrouw van de dood te redden. Op de plantage wordt geprobeerd 

Sundiata te dopen maar hij is standvastig en geeft niet toe.     

 Twee eeuwen later is de leefsituatie van het familielid Dilson het onderwerp van 

handeling. De leefomstandigheden op de plantage zijn nog steeds niet veranderd. Dit deel 

start bij Dilson die op drieëntwintigjarige leeftijd opgezocht wordt door de zoon van de 
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plantagehouder Ãofonso, die na zijn studie teruggeroepen is naar de plantage om 

vermeende diefstal te lokaliseren en een halt toe te roepen. In hun jeugd speelden Ãofonso 

en Dilson samen en voelden ze een sterke vriendschap. Nu vraagt Ãofonso zijn hulp, Dilson 

wordt gepromoveerd tot koetsier, hij dient in de gaten te houden wie met de fraude te 

maken heeft. Dilson zit in een benarde positie, aangezien het in ieders belang is dat de dader 

wordt gestraft en niet alle slaven. Dilson toont zich een rationeel man en besluit de jonge 

baron te helpen.           

 Dilson wordt verliefd op het zwarte kamermeisje Jesuina. Het meisje is opgegroeid 

als vrij mens en gedraagt zich als een blanke (vervreemding). Toch wordt zij door haar 

huidskleur beperkt. Zij komt uit Portugal en is geschokt over het leven van de slaven. Met 

Dilson heeft zij een heftige confrontatie over de acceptatie van slavernij.  Jesuina stimuleert 

Dilson in het openen van zijn ogen met betrekking tot de slavernij.   

 De jonge baron heeft altijd een bijzondere band met Dilson. Toch heeft hij nog het 

meeste met zich zelf op. Hij verzoekt Dilson met hem mee te vechten in de oorlog. In deze 

strijd belooft hij bij veilige terugkeer Dilson eigen grond. Wanneer de afschaffing van de 

slavernij dan zo ver is vertrekken zij zonder rechtmatige papieren naar dit land.  

 Het laatste deel van de roman speelt in de eenentwintigste eeuw. Tobias is de 

nakomeling van Dilson en woont in het dorp gebouwd op het land dat toegewezen was aan 

de slaven. De rituelen en gebruiken zijn nog steeds eigen aan de Afrikaanse mensen, zij zijn 

wel met hun tijd meegegaan met betrekking tot de medische methoden en technieken.  De 

mensen moeten vechten voor het behoud van hun dorp, investeerders denken hun de grond 

af te kunnen nemen.  Tobias heeft het in eerste instantie niet zo’n belangstelling voor het 

beroep van medicijnmeester (signifiant), naar mate de tijd vordert wordt hij zich bewuster 

van de identiteit (signifié) die zijn volk ontleent aan de genezer.    

 Het boek bevat enkel een illustratie op de omslag, hierop staat een ketting afgebeeld. 

Het verlangen van Sundiata start met deze ketting en het verhaal eindigt in de laatst 

beschreven generatie met het omdoen van de ketting bij de geliefde van Tobias. De 

(potentiële) lezer kan enkel inschatten dat de ketting van belang is voor het verhaal en dat er 

waarde wordt gehecht aan rituelen.        

 Ieder deel wordt vooraf gegaan door een spreuk. Deel 1 (pp. 7-102) ‘Een vlam kun je 

uitblazen, maar een stem dooft nooit…’187 speelt zich in Afrika, op zee en in Brazilië. Het begint 

met de vijftienjarige Sundiata en eindigt wanneer hij als oude  man sterft. Deel twee (pp. 103-

218) start met de vierentwintig jarige Dilson die vertrekt als oude man naar het eigen stuk 

                                                           
187 Alfonso, B., Medicijnmeester, p. 7. 
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land. De spreuk bij het tweede deel: ‘… de echo van de zachtste stem klinkt langer na dan het 

zwaarste onweer.’188 Het derde deel start op pagina 219 en loopt tot 315, Tobias is een jaar of 

zeventien, er verstrijkt nauwelijks tijd. De spreuk die voorafgaat aan het laatste deel: ‘Een 

echo wordt wel zachter, maar er is nooit een laatste.’189 Ook het begin en einde van de roman 

wordt in dichtregels samengevat. De spreuken vormen een verbinding en bieden een 

mogelijke interpretatie van het verhaal.       

 Het verhaal wordt chronologisch verteld, met af en toe een flashback. De 

tijdsprongen tussen de verschillende delen beslaan steeds twee eeuwen. Opvallend is dat de 

vertelde tijd steeds korter wordt. In het eerste deel sterft Sundiata, in het tweede deel eindigt 

het verhaal als Dilson bejaard is maar in het laatste deel is Tobias jong en sterk. De verteltijd 

is in het laatste deel ook aanzienlijk korter.       

  De ruimten waar het verhaal zich afspeelt zijn Afrika, Brazilië en de zee. Veel 

informatie wordt niet gegeven over de plaatsen waar het verhaal speelt. Pas laat in de tekst 

blijkt dat het om Brazilië gaat. Portugal en Europa worden genoemd als een gebied waar je 

naartoe gaat voor educatie en als een wereld zonder slavernij, een verre en onbekende 

wereld.           

 Het verhaal wordt verteld vanuit een personale verteller. In de roman is een 

evenwichtige balans tussen vertellers- en persoonstekst. De focalisatie ligt bij de persoon van 

de generatie Afrikanen die centraal staat in het betreffende deel. Door middel van gedachten 

krijgt de lezer inzicht in de gevoelens van de focalisatoren. Doordat de visie vanuit de 

Afrikanen wordt weergegeven is er sprake van een partijdige subjectpositie. Het gebeuren 

start in de jeugd van de focalisator waardoor de identificatie met het subject voor de lezers 

makkelijk is. De sympathie wordt gelegd bij de Afrikanen die als slaven naar een nieuwe 

wereld worden gebracht. 

 Ideologie is zowel expliciet aanwezig als verwerkt in codes en conventies (eerste en 

derde niveau van Hollindale). De auteur geeft duidelijk te kennen in zijn voorwoord dat hij 

bewondering heeft voor de kracht van de mensen die als slaven zijn behandeld. In zijn 

nawoord legt hij uit hoe bewonderenswaardig hij het vindt dat de zwarte Afrikanen van wie 

alles werd afgepakt en met slavenschepen werden vervoerd steun vonden bij religie, deze 

met hen mee lieten reizen en dat de Afrikaanse mensen van nu hun religieuze identiteit 

hebben kunnen bewaren. In de codes en conventies wordt de religie veel aangehaald. 

 De ketting (signifiant) is het krachtigste teken van het medicijnmeesterschap 

                                                           
188 Alfonso, B., Medicijnmeester, p. 103. 

189 Idem, p. 219. 
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(signifié). Sundiata gaat als leerling medicijnmeester de tocht maken naar de zee, hij wil de 

zee zien en schelpen vergaren voor de ketting die hij aan zijn geliefde Sainabou wil geven. 

De ketting wordt doorgegeven aan de generaties na hem, Dilson geeft hem aan zijn vrouw 

die met de ketting begraven wordt. Tobias haalt in de moderne tijd de ketting uit het zand en 

geeft deze aan zijn geliefde. De ketting is het fysieke teken van de religie (connotatie). 

 In Medicijnmeester kunnen de strategieën om ideologie in taal te ontrafelen goed 

worden toegepast.  In de roman worden hiërarchische verhoudingen op basis van ras 

legitiem weergegeven (narrativisatie). De blanke voelt zich van nature bevoorrecht; hij is 

naar zijn idee het meest intelligent en beschaafd (naturalisatie). Dit zien de blanken niet 

alleen als een voorrecht, maar het brengen van ‘beschaving’ vatten zij ook op als een taak. 

Sundiata en Serign zijn geschokt en met de tijd berustend in hun lot. Dilson is in zijn jeugd 

bevriend met de zoon van de plantagehouder en denkt veel na over de verschillen in 

leefsituatie. Zijn vrouw Jesuina benadrukt het onrecht van de slaaf. Samen geven zij 

tegenwicht aan de slavernij door bijvoorbeeld vrije kinderen op de wereld te zetten.  De 

latere generatie in de persoon van Tobias strijdt voor de rechten van het hele dorp.  De stem 

uit de spreuk die voorafgaat aan ieder deel sterft niet weg, maar wordt juist steeds 

krachtiger. De handelingen van de rijke, blanke investeerders, de ontwikkelingen op het 

gebied van het gevangennemen van de Afrikanen, het afschaffen van de slavernij en het 

afpakken van de grond van de Afrikanen worden naar de achtergrond geschoven 

(eternalisatie).          

 Tussen de sociale groepen wordt een beleid gecreëerd van verdelen en heersen 

(fragmentatie). Dit komt zowel tot uiting in het benoemen van de verschillen (differentiatie) 

als het creëren van een vijand binnen een groep (zuivering van de ander). De blanken 

worden tegenover de zwarten geplaatst. De rijke blanken zijn overtuigd van hun 

superioriteit en beschaving. De blanke wordt neergezet als rijk, machtig en christen. De 

zwarte staat hier tegenover als armoedig levende, geen zelfbeschikking hebbend en 

gelovend in spiritualiteit. Het contrast wordt in beweging gebracht in het tweede deel. In het 

verleden zijn Dilson en Ãofonso vrienden geweest, maar na zijn studeren voelt Dilson een 

kloof tussen hen. Ãofonso vertelt Dilson waarom hij denkt dat hij hem heeft leren lezen. ‘Er 

bestaan daar, in Lissabon geen slaven; in heel Europa niet. Er waren zelfs een paar zwarte studenten. 

Niet veel; drie of vier, en met ons gingen ze niet om, en wij niet met hen, maar ze waren er wel. 

Misschien deed ik het om ervoor te zorgen dat jij iets kon wat ik ook kan. Ik wilde de afstand tussen 

ons niet te groot laten worden om zelf niet al te eenzaam te zijn.’190 Hieruit blijkt het egocentrische 
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karakter, het lezen aspect valt nog onder het kinderlijke te scharen, maar het feit dat hij 

vertelt over het slavenvrije Europa duidt op egocentrisme. Kort wordt de ideologie van de 

blanke doorbroken, de ontwikkelingen met betrekking tot slavernij in Europa worden 

weergegeven en de naturalisatie wordt doorbroken. Hij begrijpt niet wat dit voor Dilson zou 

kunnen betekenen en doet ook niets met deze ervaringen op de plantage van zijn vader. De 

kloof wordt uiteindelijk verder vergroot.       

 Ãofonso duidt Dilson als een boodschapper van Exú, een boodschapper die tussen 

twee groepen stond. Middels beeldspraak (eufemisme) wordt de positie van Ãofonso 

verwoord door Dilson. ‘Exú: de boosdschapper die tussen twee groepen stond. Die wijsheid 

overbracht van de goden naar de mensenl informatie van de ene god naar de andere. Maar die ook met 

duivels geduld twee belangen tegen elkaar kon uitspelen.’191 De nadruk ligt op het duivelse 

wanneer hij vraagt Dilson om als verrader op te treden (zuivering van de ander).  

 In het laatste deel ligt de nadruk op unificatie, samen staan de mensen sterk om hun 

stuk grond te behouden. De vrouwen en kinderen vormen samen een blokkade (signifiant), 

een symbool van saamhorigheid (signifié), waarmee zij de sloopwerkzaamheden weten 

tegen te houden. Het overgeleverde archief van kranten benadrukt de band met de 

voorvaderen en geeft kracht voor de strijd.        

 In de roman worden de gekleurde mensen als een warme gemeenschap 

gerepresenteerd. In het eerste deel zijn zij primitief in hun levensvorm. De zwarte Afrikanen 

integreren goed met de bruine mensen die reeds in Brazilië zijn.  Ieder zit in dezelfde 

benarde positie en heeft respect voor elkaars gebruiken. Ook  hier wordt de massa als 

eenvoudig voorgesteld vanwege de voortplantingsdrift en het voortdurend leven in 

slavernij. Een enkele slaaf komt op voor zijn volk, dit wordt dan ook ernstig bestraft. De 

medicijnmeester en zijn opvolger worden gepresenteerd als ontwikkelde mensen met een 

bijzondere gaven. In het derde deel leven zij samen op het stuk grond dat hun is toegewezen 

door de jonge baron. Het warme onthaal komt onder andere naar voren in het aanbod dat 

iedereen na de afschaffing van de slavernij welkom is bij de gemeenschap die in vrijheid een 

leven gaat opbouwen op dat stuk grond. De generatie in de eenentwintigste eeuw heeft een 

proactieve houding als het aankomt op het behartigen van haar belangen.  

 De blanken worden als kil, misbruik makend en op geld belust weergegeven. De 

blanken misbruiken en mishandelen de slaven, Ãofonso vindt als kind de warmte bij slaven 

en is zelfs jaloers op de slavengemeenschap. Het gaat in de wereld van de blanken om het 

verwerven van rijkdom.          

                                                           
191 Alfonso, B., Medicijnmeester, p. 120. 
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De religie van de Afrikaanse negerslaven wordt door de blanken als heidens bestempeld, het 

ware geloof is naar hun mening het christendom. Het is zogenaamde goedgezindheid van de 

blanken dat zij de Afrikaanse religie toestaan, de godenbeelden in de kapel zijn hier het 

fysieke teken van. Toch proberen zij de religie in te perken, zij willen bekeren en de beelden 

uit de kapel verwijderen. De religie is hetgeen waar de blanken geen macht over uit kunnen 

oefenen. Het is de Afrikaanse identiteit die zij niet kunnen vormen aangezien religie een 

beleving is en die niet is te bedwingen. Er wordt veel ruimte gebruikt om de religie en de 

daarbij horende gebruiken te beschrijven. De aandacht die uitgaat naar het christendom is 

veel beperkter. De nadruk ligt in het eerste deel voornamelijk op de religie, de slavernij 

bevindt zich vaag op de achtergrond. De boetserende vertelwijze van Homerus wordt 

gebruikt. Wanneer Sundiata op reis gaat en zijn geliefde een kleed gaat weven wordt 

verwezen naar Penelope, de vrouw van Odysseus. In het tweede en derde deel gaat de 

historie wel een grote rol spelen; alles dient bezien te worden vanuit het verleden, de 

zwarten dragen een geschiedenis met zich mee. Het verleden heeft hen in de tegenwoordige 

wereld gebracht en van daaruit moet alles verklaard worden (reflexieve benadering). 

 In het derde deel representeert de groep zwarte mensen, dat zij samen 

verantwoording willen afleggen voor hun positie in de maatschappij. Samen strijden zij voor 

hun eigen rechten. De slavernij is verleden tijd maar de blanken willen de grond van het 

dorp van de zwarte mensen gebruiken voor een project en menen daar aanspraak op te 

kunnen maken. In de eenentwintigste eeuw voelen de blanken zich nog steeds superieur. De 

zwarte mensen bundelen hun krachten en doorbreken de sociale structuur middels 

protesteren.           

 Dat de Afrikaanse identiteit behouden blijft is bijvoorbeeld duidelijk wanneer de 

dementerende frater tracht Sundiata’s strandgraf te dopen. Als geste laat Sundiata hem 

begaan, aangezien het voor zijn geloof geen effecten heeft. De kracht in dit fragment ligt bij 

Sundiata, de wanhoop bij de (blanke) frater die toch blijft aandringen op het christelijk 

geloof.            

 De religie heeft een belangrijke ideologische plaats in de roman. Met behulp van de 

constructieve benadering kunnen we de ketting, de godenbeelden, de ceremonies en de 

geneeswijzen kenmerken als tekens. De ketting is cyclisch, het verhaal begint en eindigt 

hiermee (denotatie). Daarbij kan de ketting worden uitgelegd als kenmerkend voor de 

medicijnmeester (connotatie). Een voorwerp dat nooit vergaat, want zelfs in de 

eenentwintigste eeuw komt de ketting nog uit het zand, met andere woorden de Afrikaanse 

identiteit is onverwoestbaar (mythe). De godenbeelden, de ceremonies en de geneeswijzen 
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zijn een teken van de Afrikaanse identiteit. Tobias bewondert Pai Bené (de geneesheer van 

het bruine volk) die open staat voor verschuiving van taken in zijn beroep als genezer. 

Tobias’ religie is door het altijd opboksen tegen het christendom verstard, gelijk het 

christelijk geloof. Religie is voor een deel identiteit en de code wordt star. Zolang de 

godenbeelden nog mogen staan in de kapel is er een licht gedoogbeleid in de negentiende 

eeuw. Wanneer wordt aangekondigd dat dit afgeschaft wordt breekt er onrust uit. De kapel, 

een teken van de christenen, brandt die nacht af. Al deze tekens zijn te construeren uit de 

mythe betreffende religie. De kennis die geproduceerd wordt is dat de Afrikanen hun goden 

en gebruiken over zee meenamen en op deze wijze hun identiteit wisten te behouden. Deze 

discursieve informatie is de ideologische code in de roman, de kracht ervan wordt 

voortdurend herhaald en als natuurlijk gepresenteerd.     

 Medicijnmeester heeft het sjabloon dat de context van de roman enkel historisch is en 

de handeling volledig verzonnen is. Historiografisch materiaal is gemuteerd voor de roman. 

De auteur geeft achterin zijn roman te kennen dat de geschiedenis volledig verzonnen is. 

Wat heel sterk is dat hij een uitgebreide historische schets geeft van de gebeurtenissen die 

wel op waarheid berusten.          

 De tijd van de handeling is volledig duidelijk, deze wordt bij aanvang van ieder deel 

aangekondigd. De plaats van handeling wordt vager gehouden en pas na verloop van het 

verhaal geduid.           

 Het fictieve gedeelte heeft zoals het in een historische roman vaker het geval is, 

betrekking op de hindernissen in de liefde. De historische fabel belicht voornamelijk het 

behoud van de Afrikaanse identiteit middels religie in de politieke situatie. Binnen de roman 

zijn geen verifieerbare coördinaten aan te tonen. De historische indicatie met betrekking tot 

tijd is aanwezig. De insteek van de roman is authentiek in de wijze waarop religie wordt 

gerepresenteerd. Ook is het verhaal geloofwaardig en de ontwikkeling van gevoelens door 

de tijd heen gelijk.           

 De roman heeft een enigszins belerend karakter, de ideologische code is expliciet 

aanwezig. De auteur wil de lezer delen in zijn bewondering voor de kracht van de slaven. De 

code wordt echter ook via literaire grepen versterkt door de materiaalbehandeling (de 

opbouw van de vertelling), de onbepaaldheid met betrekking tot de omstandigheden en de 

originele ingang van het verhaal (de religie als kracht van identiteit). Op het gebied van taal 

is de vertelling niet heel opmerkelijk, het blijft beperkt tot de spreuken en een enkele keer 

beeldspraak. De roman is echter nogal sturend in zijn ideologie.    

 De auteur wil graag een boodschap overbrengen: de ideologische code van 
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bewondering voor de kracht van de slaven in het behouden van hun religie spreekt uit de 

roman. De roman zou goed ingezet kunnen worden bij het spreken over religie en cultuur 

van de slaven. Op literair gebied behoort de roman tot de eenvoudige jeugdliteratuur, voor 

een goed begrip van de opbouw en motieven dient de roman in zijn geheel te worden 

gelezen en daarvoor is de roman te uitvoerig en te weinig baanbrekend. Voor de les 

geschiedenis kan de roman worden benut, hij biedt veel informatie op het gebied van religie 

en cultuur. 

 

§5.7 Literaire en pedagogische maatstaven van de romans 

Na het maken van de analyses is het van belang in kaart te brengen in hoeverre de romans 

pedagogisch interessant zijn voor het geschiedenis- en literatuuronderwijs in de onderbouw 

van de middelbare school op het niveau van het vwo, de havo en vmbo-t.  

 De roman van Beckman is traditioneel belerend met haar expliciete ideologie en 

eenzijdige uitwerking van thematiek. Het boek heeft weinig literaire waarde, de kunstgrepen 

zijn behoudend en te belerend. Door het veelvuldig gebruik van de indirecte rede en het 

toepassen van veel interpunctie blijkt dat zij haar roman levendig wil maken. Het boek is 

eenduidig in zijn ideologie. Het verhaal wordt afgesloten met een naschrift waarin het 

opgerichte slavenfonds wordt toegelicht. De historische verantwoording is informatief, maar 

te mager in haar omvang. Vervolgens worden enkele woorden gewijd aan het 

tegenwoordige Zierikzee en Tunesië (van 1998, jaar van uitgave). De koppeling naar het 

heden is verouderd, maar wel sterk voor de beleving van de jeugd. Het boek kan worden 

ingezet voor het leren lezen van eenvoudige jeugdliteratuur en de kennismaking met het 

genre van de historische jeugdroman. De roman sluit goed aan op de huidige waarden en 

normen met betrekking tot slavernij en is daardoor didactisch goed inzetbaar voor het 

geschiedenisonderwijs. Het boek kan een aanleiding zijn voor een gesprek over slavernij.

 Anansi’s web wordt gekenmerkt door vernieuwing, de vorm waarin Rood het thema 

uitwerkt  is verrassend. Het boek ontleent veel literaire waarde aan de vertelstructuur, 

perspectiefwisseling en symboliek. In de roman bevinden zich verschillende lagen: 

interpretaties kunnen gericht worden op diverse facetten van de vertelling. Aan het einde 

van haar roman geeft Rood een verantwoording waaruit blijkt dat zij zich goed verdiept 

heeft in de historie door het voeren van gesprekken en het krijgen van rondleidingen, het 

lezen over en leven in de culturen die in haar boek aan de orde komen. Anansi’s web is een 

roman waarbij de ideologische code zich geheel bevindt in taal, tekens, conventies en codes. 

Voor middelbare scholieren is het boek literair gezien zeer uitdagend en kan gebruikt 
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worden om over opbouw en perspectief te leren. Tevens kan aandacht worden besteed aan 

de Anansi verhalen die inmiddels ook in onze multiculturele samenleving bekend zijn.  De 

Anansi verhalen kunnen zowel bij de les Nederlands als geschiedenis worden besproken. De 

roman is zeer realistisch en actueel, hij vormt een goede ingang voor een gesprek over het 

slavernijverleden en het heden. Het  is goed mogelijk in te haken op de multiculturele 

samenleving waar de hoofdpersonen mee van doen hebben en deze op de leefwereld van de 

leerlingen te betrekken.         

 De roman Sisa is weinig realistisch, het avontuur speelt op de voorgrond en de 

gebeurtenissen zijn onwaarschijnlijk. Pool heeft een pedagogische insteek, maar het 

avontuur prevaleert boven de historische informatie, expliciete en impliciete ideologie 

worden afgewisseld. Het verhaal is eenvoudig gestructureerd, de taal kent zo nu en dan een 

metafoor op niveau en de ideologie stuurt aan op interpretatie. Pool heeft een literatuurlijst 

in haar roman opgenomen waarin historische werken worden genoemd die zij heeft gebruikt 

om een beeld te krijgen van de historische situatie. De roman van Pool is literair gezien 

eenvoudig, het kan voor de les Nederlands worden ingezet voor de behandeling van 

verhaalaspecten, met name de ontwikkeling van personen. Pool haalt een lied aan wat een 

mooie aanleiding biedt om over verschillen tussen rassen en discriminatie na te denken en te 

spreken. Dit kan zowel in de les geschiedenis als Nederlands plaatsvinden. Bij de les 

geschiedenis dient het boek meer als illustratie vanwege het avontuurlijke karakter van deze 

historische roman.          

 Ondanks de twee verschillende belevingswerelden die worden voorgespiegeld bevat 

Lara & Rebecca ideologie. Elke tekst bevat immers ideologie. Bijvoorbeeld wanneer de naïeve 

Lara een gesprek opvangt waarin mensen als koopwaar worden geduid, of als haar wordt 

verteld dat het niet gepast is dat een slaaf kan lezen. Lara & Rebecca bevat passieve ideologie, 

maar de ideologie zit hem vooral in tekens, conventies en codes. De roman heeft een 

creatieve vorm en biedt mogelijkheden tot interpretatie. Het verhaal is realistisch, Vereecken 

geeft in haar nawoord informatie over de verschillende historische termen en gebeurtenissen 

die in de context van de roman een rol spelen.  Vanwege de literaire waarde is de roman 

interessant voor een bespreking van perspectief, opbouw en ontwikkeling van personages 

binnen de les Nederlands. Ook voor de les geschiedenis is de roman een waardevol boek 

omdat twee visies op de ontwikkelingen in de slavernij worden weergegeven en de 

historische gebeurtenissen achter in de roman nog verder worden toegelicht.  

 De roman Medicijnmeester is interessant vanwege de manier waarop de religie als 

uiting van de Afrikaanse identiteit wordt gepositioneerd in verschillende eeuwen. Literair 
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gezien kent de roman weinig dimensie, het boek beperkt zich tot een bijzondere structuur en 

enige beeldspraak. De ideologie is zowel expliciet als passief aanwezig, waardoor nogal 

aangestuurd wordt op interpretatie. De expliciete verschijningsvorm van ideologie werkt een 

belerend karakter in de hand. Het literatuuronderwijs zal kunnen inzoomen op de structuur 

en motieven van de roman. Vanwege de uitgebreide beschrijvingen vraagt de roman een wat 

ouder publiek. Lezers dienen voor een goede analyse de gehele roman te lezen, maar omdat 

deze te weinig te bieden heeft op literair gebied wordt de roman afgeraden voor het 

literatuuronderwijs. De doelgroep kan dan beter met een meer literair boek en een minder 

sterke ideologie worden geconfronteerd zodat gemiddeld een betere leeservaring wordt 

opgedaan en meer literaire competentie wordt bewerkstelligd. De geloofwaardigheid en het 

thema maken het boek toepasbaar in de les geschiedenis op het vlak van religie en cultuur 

van de slaven.           

 De vorm en de manier waarop uitwerking wordt gegeven aan het thema dragen bij 

aan het niveau van de roman en de mogelijkheden voor het implementeren van de romans in 

het literatuur – en geschiedenisonderwijs in de basisvorming van de middelbare school. In 

het volgende hoofdstuk zullen lesvoorstellen worden gegeven met betrekking tot de romans. 
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Hoofdstuk 6 Lesvoorstellen 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kerndoelen van het literatuur- en 

geschiedenisonderwijs. Vervolgens wordt een korte weergave gegeven van de leerlijn van 

het literatuur- en geschiedenisonderwijs in de onderbouw van de middelbare school op de 

leerniveau’s vmbo-t, havo en vwo. Daarna worden lessuggesties gegeven voor het werken 

met de historische jeugdromans. 

 

§6.1 Kerndoelen in het onderwijs 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 58 kerndoelen opgesteld als 

leidraad voor het onderwijsprogramma. Aan het einde van de onderbouw dienen de 

leerlingen over de vaardigheden beschreven in de kerndoelen te bezitten. De kerndoelen 

hebben betrekking op zeven leergebieden: (A) Nederlands; (B) Engels; (C) rekenen en 

wiskunde; (D) mens en natuur; (E) mens en maatschappij; (F) kunst en cultuur en (G) 

bewegen en sport. De provincie Friesland heeft een toevoeging in de kerndoelen met 

betrekking tot de Friese taal en  cultuur. De leergebieden zorgen voor een voorbereiding om 

goed te kunnen functioneren op persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig vlak. De 

kerndoelen zijn bestemd voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs; hieronder vallen 

de eerste en tweede klas van het vmbo en de eerste tot en met de derde klas van de havo en 

het vwo.192            

 In dit onderzoek staat het literatuur- en geschiedenisonderwijs centraal. Literatuur in 

de basisvorming valt onder het vak Nederlands Hieronder zullen daarom de kerndoelen 

voor Nederlands en geschiedenis worden weergegeven. 

 

‘Onderdeel A: Nederlands 

De eerste tien kerndoelen zijn vooral gericht op de communicatieve functie van de Nederlandse taal en 

kennen een belangrijke plaats toe aan strategische vaardigheden. Daarnaast wordt ook aandacht 

besteed aan culturele en literaire aspecten (kerndoelen 2 en 8). 

1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

                                                           
192 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ‘Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo)?’, 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-onderbouw-van-

het-voortgezet-onderwijs-vo.html#anker-invulling-lestijd-onderbouw-voortgezet-onderwijs, (05-’11). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs-vo.html#anker-invulling-lestijd-onderbouw-voortgezet-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs-vo.html#anker-invulling-lestijd-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, 

woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien. 

3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat. 

4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en 

geschreven teksten. 

5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen 

op waarde voor hemzelf en anderen. 

6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 

7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 

8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling 

tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. 

9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden 

en uit te voeren. 

10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op 

grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe 

taalactiviteiten. 

 

Onderdeel E: mens en maatschappij 

In de twaalf kerndoelen van het onderdeel mens en maatschappij is een enigszins vergelijkbare 

structuur te herkennen als bij de kerndoelen van het onderdeel mens en natuur: vragen stellen en 

onderzoek doen (36, 39), verschijnselen in tijd en ruimte plaatsen (37, 38), gebruik van bronnen (40, 

41, 42) en de inhoudelijke thema's (42 tot 47) geordend van dichtbij en kleinschalig naar verder weg of 

grootschalig. Verschillende kerndoelen concretiseren de opdracht aan elke school  om aandacht te 

besteden aan burgerschap. Het gaat vooral om de kerndoelen 43 en 44, maar ook met andere 

kerndoelen wordt invulling gegeven aan deze opdracht: te denken valt aan de kerndoelen 6, 35, 36 en 

56. 

 

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, 

daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met 

kritiek om te gaan. 

37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en 

personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende 

tijdvakken: 

- tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 3000 voor Chr.); 

- tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. – 500 na Chr.); 
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- tijd van monniken en ridders (500 – 1000); 

- tijd van steden en staten (1000 – 1500); 

- tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600); 

- tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700); 

- tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800); 

- tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900); 

- tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), en 

- tijd van televisie en computer (1950 – heden). 

De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. De 

vensters van de canon van Nederland dienen als inspiratiebron voor de behandeling van de tijdvakken. 

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te 

gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. 

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk 

verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren. 

40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of 

antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te 

betrekken. 

41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om 

zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden. 

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op 

het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 

43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en 

levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, 

en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. 

44. De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en 

leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn. 

45. De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor 

zichzelf, Nederland en de wereld. 

46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis 

daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in 

Nederland. 

47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, 

en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en 

internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de 
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betekenis van internationale samenwerking te zien.’193 

 

Binnen het vak Nederlands is een marginale rol toebedeeld aan literatuur, de kerndoelen 

beperken zich tot het leren van de conventies rondom spelling, grammatica en 

woordgebruik door onder andere het lezen van literatuur. Ook dient de leerling aan het 

einde van de onderbouw in staat zijn verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen 

die tot zijn interesse behoren en zijn belevingswereld uit te breiden. De kerndoelen zijn 

opgesteld in 2010 na het verschijnen van de nationale canon is aan kerndoel 52 toegevoegd 

dat de canon een toevoeging dient te zijn op de tien tijdvakken die de commissie De Rooij 

heeft opgesteld. Scholen dienen  zich te kunnen  verantwoorden dat zij de canon integreren 

in de behandeling van de tijdvakken in het geschiedenisonderwijs en eventueel daarbuiten. 

De regel houdt niet in dat scholen verplicht zijn ieder venster te bespreken. Het is een school 

toegestaan zelf accenten aan te brengen, maar een zekere gedeelde kennis van de 

Nederlandse geschiedenis blijft gewaarborgd.194 

             De vensters van de canon bestaan uit historische en culturele onderwerpen die vanuit 

culturele en historische hoek benaderd kunnen worden. De keuze voor het vak geschiedenis 

ligt dan ook voor de hand, maar ook is het goed denkbaar dat vensters besproken worden bij 

bijvoorbeeld aardrijkskunde, Nederlands, levensbeschouwing of kunstzinnige vakken. De 

school wordt vrijgelaten in het maken van deze keuze. 195                            

 

§6.2 Leerlijn literatuur- en geschiedenisonderwijs 

Met behulp van de kerndoelen kunnen de scholen leerplannen opstellen waarin zij een 

gefaseerde omschrijving geven van de stadia die doorlopen dienen te worden om het 

gewenste resultaat (kerndoel) te behalen.        

 Voor het literatuuronderwijs zijn de kerndoelen beperkt: kennis van verschillende 

soorten teksten en aansluiting en uitbreiding van de belevingswereld. De leerling dient in de 

onderbouw een brede oriëntatie te krijgen met behulp van een gevarieerd aanbod aan 

literaire teksten. Door het lezen van de verschillende teksten werkt de leerling aan zijn 

                                                           
193 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ‘Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs’, 17-09-’10, 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-

voortgezet-onderwijs.html, (05-’11). 

194 Plasterk, R. H. A., S. A. M. Dijksma en J. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 2010, nr. 37, te raadplegen sinds 11-02-‘10 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-

37.html, (05-’11). 

195 Ibidem. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-37.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-37.html
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kennis van spelling, grammatica en taalconventies. De Expertgroep Doorlopende leerlijnen 

heeft niveaubeschrijvingen opgesteld, het startniveau wordt aangeduid met 1F en het 

eindniveau van de onderbouw met 2F.196 

 

Tabel 5 Leerlijn fictieonderwijs in de onderbouw van de middelbare school.197 

Lezen – Fictionele, narratieve en literaire teksten 

 Algemene omschrijving 

Niveau 1F Kan jeugdliteratuur belevend lezen. 

Niveau 2F Kan eenvoudige jeugdliteratuur herkennend lezen. 

Niveau 3F Kan adolescentenliteratuur en eenvoudige volwassenenliteratuur kritisch en 

reflecterend lezen. 

Niveau 4F Kan volwassenenliteratuur interpreterend en esthetisch lezen. 

Teksten 

 Tekstkenmerken 

Niveau 1 F De structuur is eenvoudig. Het tempo waarin de spannende en dramatische 

gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog. 

Niveau 2F De structuur is helder. Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de 

spanning af en toe wordt onderbroken door gedachten of beschrijvingen. Poëzie en 

liedjes hebben meestal een verhalende inhoud en een emotionele lading.  

Niveau 3F De teksten hebben een relatief complexe structuur. Literaire procedés zoals 

perspectiefafwisselingen en tijdsprongen, zijn tamelijk expliciet. Naast de concrete 

betekenislaag is ook sprake van een diepere laag. 

De teksten appelleren vooral aan persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. 

Niveau 4F De literaire procedés zijn compleet zoals een onbetrouwbaar perspectief, impliciete 

tijdsprongen en perspectiefwisselingen en een metaforische stijl. Bij oude teksten zijn 

de taal, inhoud en vorm gedateerd. 

Kenmerken van de taakuitvoering 

 Begrijpen 

Niveau 1F Herkent basale structuurelementen zoals wisselingen van tijd en plaats, rijm en 

versvorm. Kan meeleven met een personage en uitleggen hoe een personage zich 

voelt. Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten. 

                                                           
196 Bonset, H., M. de Boer en T. Ekens, Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek, Vijfde, herziene druk, 

Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2010, p. 270, 271. 

197 Idem, p. 270-273. 
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Niveau 2F Herkent het genre. Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Kan situaties en 

verwikkelingen in de tekst beschrijven. Kan het denken, voelen en handelen van 

personages beschrijven. Kan de ontwikkelingen van de hoofdpersoon beschrijven. Kan 

de geschiedenis chronologisch navertellen. 

Niveau 3F Herkent vertel- en dichttechnische procedés. Herkent veelvoorkomende stijlfiguren. 

Kan causale verbonden leggen op het niveau van de handdelingen van personages en 

de gebeurtenissen. Kan expliciete doelen en motieven van personages opmerken. 

Niveau 4F Herkent ironie. Kan verschillende betekenislagen onderscheiden zoals een 

psychologische, sociologische, historische, intertekstuele betekenislaag. Kan stilistisch 

inhoudelijke en structurele bijzonderheden opmerken. 

 Interpreteren 

Niveau 1F Kan relaties leggen tussen de tekst en de werkelijkheid. Kan spannende, 

humoristische of dramatische passages in de tekst aanwijzen. Herkent verschillende 

emoties in de tekst zoals verdriet, boosheid en blijdschap. 

Niveau 2F Kan bepalen in welke de mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en 

realistisch zijn. Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk. Kan het 

onderwerp van de tekst benoemen. 

Niveau 3F Kan impliciete doelen en motieven van personages benoemen. Kan betekenis geven 

aan symbolen. Kan aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte 

of boodschap van de tekst weergeven. Kan de werking van elementaire vertel- en 

dichttechnische procedés toelichten. 

Niveau 4F Kan zich empathisch identificeren met verschillende personages kan het algemene 

thema formuleren. Kan teksten in cultuurhistorisch perspectief plaatsen. 

 Evalueren 

Niveau 1F Evalueert de tekst met emotieve argumenten. Kan met medeleerlingen leeservaringen 

uitwisselen. Kan interesse in bepaalde fictievormen aangeven. 

Niveau 2F Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties 

toelichten met voorbeelden uit de tekst. Kan met medeleerlingen leeservaringen 

uitwisselen en kan de interesse in bepaalde genres of onderwerpen motiveren.  

Niveau 3F Evalueert de tekst ook met morele en cognitieve argumenten. Kan uiteenzetten tot 

welke inzichten de tekst heeft geleid. Kan met leeftijdgenoten discussiëren over de 

interpretatie en kwaliteit van teksten en over de maatschappelijke, psychologische en 

morele kwesties die door de tekst worden aangesneden. Kan interesses in bepaalde 

vraagstukken motiveren, Kan de persoonlijke literaire smaak en ontwikkeling 
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beschrijven. 

Niveau 4F Evalueert de tekst ook met structurele en esthetische argumenten. Kan teksten naar 

inhoud en vorm vergelijken. Kan interpretaties en waardeoordelen van 

leeftijdsgenoten en literaire critici beoordelen. Kan interesse in bepaalde schrijvers 

motiveren. 

 

Het doel van het fictieonderwijs is kennismaken en leren omgaan met een aantal specifieke 

tekstsoorten. De deling ‘in actief omgaan met fictie’ en ‘soorten fictie’ kan worden 

gemaakt.198  

 

‘Actief omgaan met fictie 

1. Leren praten over fictie 

2. Leren vragen stellen over fictie 

3. Een mening leren vormen over fictie 

4. De relatie tussen fictie en werkelijkheid leren zien 

6. Kenmerken van fictie leren zien 

7. De bibliotheek leren kennen 

8. Fictie leren kiezen 

 

De verschillende soorten fictie 

9. (Jeugd)verhalen 

10. (Jeugd)romans 

11. Strips 

12. Gedichten 

13. Tv-series en films 

14. Dagboeken 

15. Toneelstukken 

16. Fictie uit verschillende culturen’199 

 

Leerlingen dienen de leerstof op een breed niveau te beheersen. De kennis kan op diverse 

manieren getoetst worden. Zo zijn er vragen met betrekking tot reproduceerbaarheid; feiten 

en begrippen worden gevraagd. Een andere mogelijkheid van toetsing is de feiten en 

                                                           
198 Bonset, H., M. de Boer en T. Ekens, Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek., Vijfde, herziene druk, 

Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2010, p. 271-273. 

199 Idem, p. 274. 
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begrippen verwerken, ofwel het toepassen van kennis. De voorgaande 

toetsingsmogelijkheden zijn gesloten, het volgende ontwikkelingsniveau is echter open en 

omvat interpretatieve vragen die subjectiviteit bevatten. Het daaropvolgende stadium is de 

beheersing van synthese wat inhoudt dat elementen uit het verhaal door de leerlingen in een 

nieuwe vorm worden gebruikt. Het laatste ontwikkelingsniveau omvat het vermogen om 

boeken te beoordelen.200  

 Voor het geschiedenisonderwijs worden de tien tijdvakken van de commissie De 

Rooij aangevuld met de vensters op de canon. In de onderbouw van het VMBO wordt in het 

eerste leerjaar aandacht besteed aan de sociaaleconomische situatie binnen de tien 

tijdvakken. Het tweede jaar is gericht op de culturele, religieuze, bestuurlijke en politieke 

orde. In de onderbouw van de havo en het vwo kan eveneens gekozen worden de tien 

tijdvakken te behandelen vanuit de sociaaleconomische hoek (klas 1),  vervolgens de 

culturele, religieuze, bestuurlijke en politieke orde (klas 2) en ten slotte een combinatie van 

verdieping van de politiek, cultureel en sociaaleconomische aspecten (klas 3). Een ander 

leerplan voor de havo en het vwo is dat in de eerste klas de eerst zes tijdvakken worden 

besproken en in de tweede klas komt tijdvak zes tot en met acht aan bod. Het venster 

slavernij valt onder de tijdvakken zes en zeven. In de derde klas kan een brug worden 

geslagen naar de slavernij wanneer de multiculturele samenleving wordt behandeld.201 

 

§6.3 Lesvoorstellen 

In deze paragraaf worden voorstellen gedaan voor het werken met jeugdliteratuur in de 

onderbouw van de middelbare school. Lessuggesties worden gegeven voor klassen van 

vmbo-t, havo en vwo.  Het werken met historische jeugdromans biedt mogelijkheden tot 

vakoverstijgend werken. Bij het vak Nederlands is na het bespreken van de literaire 

kenmerken de brug naar het thema snel gelegd. Voor het vak geschiedenis kan de roman 

functioneren als introductie of kleuring van het thema.     

 Ideeën voor lessuggesties zijn opgedaan door het bekijken van de lesvoorstellen in 

Literatuur in de basisvorming (1995) van Martine Letterie en Jacques Vos en de lesvoorstellen 

van Robert Jonker (2010). 

 

                                                           
200 Letterie, M. en J. Vos,  Literatuur in de basisvorming, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1995, p. 25-27. 

201 Kaap, A. van der,  ‘Voorbeeldleerplan geschiedenis in de onderbouw van het vmbo 1’ p. 13-15, ‘Voorbeeld 

leerplan geschiedenis onderbouw havo vwo’ p. 15-20, SLO Nationaal Expertise Cetrum leerplanontwikkeling, 

http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/vakken/gs/, (05-’11). 

http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/vakken/gs/
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§6.3.1 Sisa, Joyce Pool  

Klas 2 vmbo-t en klas 1, 2 havo/vwo 

De roman Sisa van Joyce Pool is goed inzetbaar in de eerste klas van de havo en het vwo 

vanwege het niveau en het feit dat het venster slavernij in sociaal-economisch perspectief 

wordt behandeld. Het boek kan op het vmbo het beste in de tweede klas worden 

aangeboden in verband het niveau van de roman. De roman is in deze les zowel inzetbaar bij 

het vak geschiedenis als Nederlands. 

 

Doelen: 

- De leerling leert informatie te halen uit geschreven teksten, de leesvaardigheid wordt 

getraind. 

- De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken en in een klassengesprek zijn mening te 

geven. 

- De leerling leert digitale informatie te zoeken en deze op waarde te schatten. 

- De leerling leert de tekst van een historische jeugdroman kennen. 

- De leerling leert een mening te vormen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en 

hier respectvol mee om te gaan. 

- De leerling maakt kennis met het tijdvak pruiken en revoluties en zoomt hierbij in op het 

venster slavernij. 

- De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur, 

levensbeschouwing en rijkdom. 

- De leerling leert eenvoudige jeugdliteratuur belevend lezen. 

- De leerling leert mee te leven en zich te verplaatsen in een personage. Ook is hij in staat een 

ontwikkelingen bij de personages te herkennen en emotie te interpreteren. 

- De leerling is in staat om te beargumenteren welke personages en gebeurtenissen realistisch 

dan wel onrealistisch zijn.  

- De leerling leert een hoofdpersoon typeren en de ontwikkeling beschrijven. 

- De leerling kan leeservaringen uitwisselen. Op basis van emotieve en realistische 

argumenten kan hij aangeven wat hij van een tekst vindt en dit illustreren met behulp van 

voorbeelden uit de tekst. Ook kan hij aangeven voor welke vormen van fictie hij interesse 

heeft. 

Duur: 2 lesuren. 

Faciliteiten: computer, tekstboek, tekst romanfragmenten en werkblad. 

De vragen worden klassikaal nagekeken.  
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Werkblad Sisa  

 

Het verhaal Sisa gaat over de plantagedochter Marie-Louise (Map) die onder begeleiding 

van de slaaf Kwasi het oerwoud in moet vluchten. Tijdens haar vlucht bouwt zij een band op 

met  Kwasi en de gevluchte slaven. Wanneer zij net in het oerwoud zijn hebben Kwasi en 

Map het volgende gesprek. 

  

Fragment 1 

Wat weet u van het slavenleven op Klein Helder, misi? Of M’Amba? 

‘Laat me los!’ Papa vertrouwde hem. Zij vertrouwde hem! 

Kwasi omklemt haar nog steviger. ‘Iedere dag stuurde masra Katersloot zijn honden op de slaven af,’ 

bijt hij haar toe. ‘Gisterenmorgen is er nog een jongetje van drie doodgebeten. Het wilde wegkruipen 

in de hut van zijn grootmoeder. De hond kwam hem achterna, er was geen deur.’ 

‘Je liegt het!’ 

‘Het kind was nog niet begraven toen ik gisteravond naar het slavendorp werd gestuurd. Ik heb het 

gezien. De keel was doorgebeten.’ 

‘Nee!’ Met alle kracht die ze kan opbrengen, probeert ze hem van zich af te stoten. Hij wijkt geen stap. 

‘Bakra’s kijken met oogkleppen,’ zegt hij snijdend. ‘Wat ze niet willen zien, zien ze ook niet. Hun 

leven bestaat uit feesten, goed eten en mooie kleren. Wat weten ze van de ellende waarin de slaven van 

hun buurman leven? Ik dacht dat u anders was omdat u zo vaak in het slavendorp komt.’ Totaal 

onverwacht laat hij haar los. Haar arm gloeit, haar hoofd lijkt te barsten. Verrader, verrader. 

Kwasi’s handen zijn gebald tot vuisten. Zijn borst en schouders gaan hijgend op en neer. Kom op 

denkt ze. Sla me maar. 

Dan laat hij zijn vuisten zakken. ‘Het kind was masra’s eigen kind, misi,’ zegt hij bijna onhoorbaar. 

‘Dat van hem en zijn favoriete slavin.’ 

‘Ik geloof je niet.’ 

Hij doet geen moeite om haar te overtuigen. ‘De vrouw was twee weken ervoor het oerwoud 

ingevlucht.’ Zijn stem is hees. ‘Ze dacht dat de jongen geen kwaad te verwachten had van zijn eigen 

vader. Maar toen de moeder niet terugkeerde naar haar kind, vergat de masra zijn bloedband.’ 

‘Hou op!’ Ze rent naar hem toe. ‘Ik geloof je niet! Niemand zou dat doen…’ Zelfs neef niet. Een kind! 

Een kind van drie. Neef Olaf? O, God! 

Langzaam draait hij zich om. ‘Toch is het zo,’ fluistert hij. ‘Ik zou willen dat het anders was, misi.’ 

Ze zakt op de grond, haar armen om haar hoofd geklemd. ‘Waarom?’ fluistert ze. ‘Waarom gebeurt dit 

allemaal? Waarom papa en mama? Waarom dat kind?’ 

Kwasi hurkt naast haar. ‘Ik weet geen antwoorden, misi, alleen…’  
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‘Wat – alleen…?’ 

‘Alleen op het laatste. Masra Katersloot was de duivel.’ (p. 49-50) 

 

1. Wat is er gebeurd op de plantage van Oom Katersloot? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat weet jij van het slavenleven?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

3. Denk jij dat Kwasi de waarheid spreekt? Waarom denk je dat? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Wat vind je van het fragment? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Wat bedoelt Kwasi met ‘Masra Katersloot was de duivel’? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Figuur 5 Slaven. 
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Fragment 2 

‘Kwasi, wat is er?’ 

‘Niets. Wat zou er moeten zijn?’ 

‘Je was net zo vrolijk en nu…’ 

‘Er is niets.’ Zijn gezicht drukt niets uit, geen afkeer, woede of verdriet, niets.  Haar blik glijdt naar 

zijn jasje, zijn natte broek, zijn blote kuiten. Dan pas ontdekt ze de striemen en de ontelbare sneetjes 

en wondjes. De hele bovenkant van zijn voeten, de enkel, zijn scheenbenen; een en al open wond. 

‘Kwasi, je benen! Heb je pijn is dat het?’ 

Hij schudt zijn hoofd en gaat door met het verbinden van haar voeten. Ze trekt ze weg. 

‘Kwasi, ik vroeg je iets. Zeg iets. Geef antwoord.’ Ze voelt zich alsof ze per ongeluk een kostbaar 

gordijn heeft dichtgetrokken dat met geen mogelijkheid meer open wil. 

‘Nee, misi,’ zegt Kwasi kort. ‘Ik heb geen pijn.’ Hij haalt haar voeten weer naar zich toe.  

Ze kijkt snel naar het kloppende adertje in zijn hals en het donkere littekentje achter zijn oor. Papa 

heeft haar ooit uitgelegd waarom Ruth geen schoenen kreeg zoals zij. ‘Zwarte huid is tweemaal zo dik 

als witte,’ zei hij. ‘Slaven voelen de takjes en steentjes onder hun voetzolen niet.’ Misschien heeft 

Kwasi echt geen last van die krassen, al zien ze er vreselijk uit. Ze zakt achterover en sluit haar ogen. 

Makkelijk moet dat zijn. Nooit vervelende strakke schoentjes aan, geen pijnlijke striemen van de 

bandjes. 

Hmmmm. Het lijkt eeuwen geleden dat ze zich zo ontspannen heeft gevoeld. Ze soest weg. 

Als ze even later haar ogen opslaat, zit Kwasi niet meer bij haar. Verward schuift ze op haar ellebogen 

omhaag.  

‘Kwasi?’ mompelt ze. Dan harder: ‘Kwasi!’ 

Geen antwoord. 

‘Verdorie, Kwasi! Waar zit je?’ (p. 61, 62) 

 

6. Waar gaat dit fragment over? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Wat bedoelt Map met dat het lijkt alsof ze een kostbaar gordijn heeft dicht getrokken? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. Wat vind je van Map als zij vertelt over de dikke huid theorie van zwarte mensen. Denk je 

dat dit klopt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Hoe kun je Map in dit fragment omschrijven? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Fragment 3 

Ze kijkt Ruth aan. Waarom noem je me niet gewoon Map als er niemand bij is? Je kent me al zo lang? 

Dank u, misi, maar liever niet. Veel te bang dat ik me vergis als we bij uw vader zijn.’ 

‘Papa vindt het vast niet erg,’ zegt ze. ‘O, Ruth, ik heb jou ook veel te vertellen.’ 

Ik heb al iets gehoord, misi. Hoe was het bij de businengres?’ 

‘Eerst vreselijk, later beter.’ Ze kijkt in de donkere ogen van haar lijfslavin. ‘Ik had er best langer 

willen blijven.’ 

‘Bent u ziek?’ Ruth legt haar hand op Maps voorhoofd. Lachend schudt ze hem weg. ‘Zie ik er zo uit?’ 

Ik deed daar alleen dingen die ik nog nooit had gedaan, en nog met plezier ook.’ 

‘Wat dan, misi?’ 

‘Planten in de aarde zetten, baden in de rivier, op een mat op de grond slapen…’ 

‘Misi!’  

Ze kijkt op. ‘Ben je geschokt? Waarom? Die dingen doe jj toch je hele leven al?’ 

‘Ik ben een slavin, misi.’ 

‘Waarom?’ 

‘Wat bedoelt u?’ 

‘Waarom ben jij een slavin en ik een misi?’ 

Ruth fronst haar voorhoofd. ‘Vroeger stelde u nooit van die rare vragen. Heeft Kwasi u soms een mep 

tegen uw hoofd gegeven?’ Ze glimlacht. ‘Nee, ik zie de dingen ineens wat anders, dat is alles. In het 

dorp van de marrons voelde ik me helemaal niet meer dan de anderen.’ 

‘Dat was daar,’ zegt Ruth. ‘Nu bent u hier terug.’ 

Map reageert niet. Ze schuift op het bankje voor de spiegel en bekijkt zichzelf: haar lichtgetinte 

voorhoofd, haar rechte neus met de beige sproetjes, haar smalle lippen en haar hoog opgestoken rossige 

haren. Zo heel anders dan het gezicht dat ze de laatste keer in de weerspiegeling van het water zag. 

‘Ben ik nog blank?’ vraagt ze.  

Het gezicht van Ruth verschijnt naast het hare in de spiegel. ‘U bent wel eens blanker geweest. Ik zal 
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Maries vragen morgenochtend melk te brengen voor uw bad.’ 

Met een ruk draait ze zich om. ‘Ik weet heus wel dat ik er van buiten blank uitzie, maar ik weet niet 

hoe het hier zit!’ Ze legt haar hand op haar borst. ‘Ik heb zoveel gehoord en gezien dat ik niet meer weet 

of ik nog wel blank wil zijn!’ 

‘Sssttt,’ waarschuwt Ruth. ‘Laat uw vader het niet horen, hij zal aan uw verstand twijfelen. Net als ik 

trouwens,’ voegt ze eraan toe. ‘Wie wil er nu niet blank zijn? Wees toch blij met wat u hebt.’ Ze kijkt 

de kamer rond. ‘Dat mooie bed, die prachtig bewerkte tafel. De zachte doeken voor uw lichaam, uw 

mousselinen japonnen…’ Als u geen klap heeft gekregen moet het wisi zijn. Hebben die businengres u 

iets vreemds laten drinken?’ Moedeloos laat Map haar schouders zakken. ‘Je hebt gelijk Ruth, ik ben 

rijk. En jij en de andere slaven hebben niets; niet eens je eigen leven. Daar moet ik de laatste tijd steeds 

aan denken. Daar moet ik de laatste tijd steeds aandenken. Doe jij dat nooit?’  

‘Wat schiep ik op met erover nadenken?’ vraagt Ruth ontwijkend. 

 

‘Jullie zijn net zo goed mensen als wij!’ zegt ze fel. ‘Maar in plaats van jullie zo te behandelen, 

ranselen sommige meesters hun slaven af totdat ze morsdood zijn en sturen ze hun honden op de 

slavenkinderen af! Dat moet veranderen! Iemand moet de 

plantagehouders duidelijk maken dat jullie geen beesten zijn! Ikzelf, 

als niemand anders het doet!’ (p. 143-145) 

 

10. In dit fragment is Map heel anders. Op welke manier is 

Map veranderd? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________      

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 6 Max Havelaar was een 
roman waarin Multatuli zijn 
onvrede uitsprak over de manier 
waarop Nederland in 
Nederlands-Indië regeerde. 
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11. Wat vind je van haar mening? Begrijp je haar onvrede? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Hoe zou jij het opnemen tegen de slavernij? Verzin een plan en schrijf dat hieronder op. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________                

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 13. Joyce Pool haalt in haar de tekst van het lied ‘7 seconds’ aan. Zoek op internet de tekst op 

en beluister het nummer op You Tube. Waar gaat het nummer over? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Vind je het nummer bij de gelezen fragmenten passen? Licht dit toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Figuur 7 Hoes van de 
single '7 seconds' 
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15. Is het lied actueel? Zijn er nog steeds verschillen tussen rassen. Leg je antwoord uit. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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§6.3.2 Vrijgevochten, Thea Beckman  

Klas 2 vmbo-t en 2, 3 havo/vwo 

De roman Vrijgevochten van Thea Beckman is goed te gebruiken in de tweede klas van het 

vmbo, de havo en het vwo. De keuze voor het tweede leerjaar heeft betrekking op de leerlijn 

geschiedenis van het vmbo waar in klas 2 de culturele, religieuze, bestuurlijke en politieke 

orde wordt besproken. De leerlingen van de havo en het vwo komen tevens dat jaar met de 

thema’s  van het venster in aanraking of bespreken het gehele tijdvak. 

De roman is in deze les zowel inzetbaar bij het vak geschiedenis als Nederlands. 

 

Doelen: 

- De leerling leert informatie te halen uit gesproken en geschreven teksten, ofwel de luister- 

en leesvaardigheid wordt getraind. 

- De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken en in een klassengesprek zijn mening te 

verdedigen in een bespreking. 

- De leerling leert digitale informatie te zoeken en deze op waarde te schatten. 

- De leerling leert de tekst van een historische jeugdroman kennen en leert het genre 

herkennen. 

- De leerling leert een mening te vormen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en 

hier respectvol mee om te gaan. 

- De leerling maakt kennis met het tijdvak pruiken en revoluties en zoomt hierbij in op het 

venster slavernij. 

- De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en 

levensbeschouwing. 

- De leerling leert eenvoudige jeugdliteratuur belevend lezen. 

- De leerling herhaalt de structuurelementen: gebeurtenissen/handelingen, personen en tijd  

en ruimte. 

- De leerling leert mee te leven en zich te verplaatsen in een personage. Ook is hij in staat een 

ontwikkelingen bij de personages te herkennen en emotie te interpreteren. 

- De leerling is in staat om te beargumenteren welke personages en gebeurtenissen realistisch 

dan wel onrealistisch zijn.  

- De leerling kan leeservaringen uitwisselen. Op basis van emotieve en realistische 

argumenten kan hij aangeven wat hij van een tekst vindt en dit illustreren met behulp van 

voorbeelden uit de tekst. Ook kan hij aangeven voor welke vormen van fictie hij interesse 

heeft. 
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Duur: 2 lesuren. 

Faciliteiten: computer, tekstboek, tekst romanfragmenten en werkblad. 

De vragen worden klassikaal nagekeken. 

 

De docent geeft een korte uitleg over Jasper die opgegroeid is in Zierikzee en de wereld wil 

zien. Eenmaal op zee wordt het schip waarop hij vaart overvallen en wordt hij het bezit van 

iemand anders.  

 

De docent leest het hoofdstuk Slavenwerk kleurrijk voor (p. 72-91, het hoofdstuk is enigszins 

ingekort). 

 

‘Slavenwerk 

Meteen de volgende ochtend moest er gewerkt worden. De opzichters met hun ronde stokken en 

knallende zwepen kwamen binnen, joegen de slaven uit hun bed en dreven hen naar de hoek waar hard 

brood in olijfolie gedrenkt werd uitgedeeld en ze water met azijn te drinken kregen. Daarna gingen de 

deuren open en dreven de opzichters hen langs een stoffige weg in de richting van de haven. De zon 

kwam op, hier en daar langs de weg werden winkeltjes geopend of marktkraampjes neergezet. Slaven 

die over enig geld beschikten konden hier een sinaasappel of een handje abrikozen kopen.   

Eenmaal bij de kade aangekomen werden de nieuwe gevangenen waaronder ook schipper Hemelrijk, de 

steiger op gestuurd waaraan de Anne-Maria lag gemeerd.   

Een van de opzichters die een beetje Hollands sprak maakte de schipper duidelijk dat hij tot ‘opzichter’ 

over zijn bemanning was aangesteld en de leiding moest nemen bij het slopen van het schip, te 

beginnen met de zeilen, het want, de masten. Andere slaven hadden de dag tevoren de lading al voor 

een groot deel aan land gebracht, maar de koperen platen, eens bestemd voor de Spaanse 

scheepswerven, rustten nog in de buik van de fluit en moesten er eerst uit.    

Hemelrijk luisterde met een vertrokken gezicht naar die bevelen en keek naar de openstaande luiken op 

het dek waarin een aantal onbekende slaven al begin af te dalen. Ineens liet hij zich op knieën zakken. 

Hij vouwde de handen en bad: ‘Genadige God, maak dat ik niet mijn eigen schip hoef te ontmantelen’. 

O, o, dacht Jasper, dat gaat verkeerd aflopen. En inderdaad, de opzichter hief reeds zijn stok en liet die 

neerkomen op de schouders van de ongelukkige schipper. 

‘Sta op. Doe wat je bevolen werd, christenhond.’ 

Bevend kwam Hemelrijk overeind, boog het hoofd en gehoorzaamde.    

Met takels bevestigd aan de raas van de grote mast werden de koperen platen één voor één uit het raam 

gehesen en op de steiger gedeponeerd. Jacob en de meeste matrozen moesten intussen beginnen de 

fokkemast van want en zeilen te ontdoen. De wantvlo was als eerste boven, zoals gewoonlijk. Zodra het 
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ruim geheel was leeggeruimd moesten ook de zeilen en het touwwerk van de grote mast het ontgelden. 

De zwaar beschadigde bezaansmast werd eveneens verder gesloopt. En Hemelrijk,, wie de tranen over 

de gelooide wangen drupten, hield toezicht op het werk. 

Dag na dag ging het werk van de vernietiging door. En reeds zwermden behalve slaven ook talrijke 

handelaars rond het prijsschip, die onderhandelden met de havenmeester. 

Op een van de snikhete dagen moest Jasper een mand vol spijkers naar een loods langs de kade 

brengen. Hij liep daarbij twee mannen tegen het lijf die Hollands met elkaar spraken. Met een ruk 

stond hij stil en trok een van die deftige heren aan zijn jaspand. 

Verontwaardigd draaide de man zich om en keek fronsend neer op Jasper.   

‘Wat moet je van me, slaaf?’ vroeg hij in het lingua franca. In zijn eigen taal zei Jasper: ‘Ik ben Jasper 

Lievenszoon de Bonte uit Zierikzee en ik hoorde u de taal van de Republiek spreken. Toch ziet u er niet 

uit als een gevangene. ’ 

De man antwoordde niet, maar keek vol belangstelling naar de mand die Jasper bij zijn voeten had 

gezet.             

‘Hé, dat zijn goede, handgesmede spijkers. Komen zeker uit dat schip daar. Die dingen zijn geld 

waard.’ Hij bukte zich over de mand heen. Jasper vroeg: ‘Bent u koopman?’  

De man richtte zich weer op met een paar spijkers in de hand die hij nauwkeurig bekeek en aan zijn 

metgezel toonde. ‘Niet al te roestig.. Eh, wat zei je, jongen?’ 

‘Bent u koopman?’ 

‘Jazeker.’ 

‘En een landgenoot. Kunt u niets voor ons doen?’ 

‘Ons?’ 

‘De bemanning van de Anne-Maria, die daar ligt en waarvan deze spijkers afkomstig zijn.’ Jasper 

wees. De koopman wendde zich tot zijn vriend. 

‘Toch zonde en jammer dat ze zo’n goed schip tot op de laatste spant uit elkaar halen. Ik noem het 

verspilling.’ 

‘Ach, ze hebben het materiaal te hard nodig om zo’n schip in zijn geheel te verkopen,’ meende de ander. 

Jasper negeerden zij. Maar hij gaf het nog niet op.  

‘Kunt u niets voor ons doen?’ hield hij aan. ‘U bent toch ook een christen, Wilt u niets doen om uw 

christenbroeders te helpen?’ 

‘Altijd moeten die lui je lastigvallen,’ gromde  de koopman. 

‘Ja, ze zijn een plaag,’ knikte de tweede. Hij keek naar Jasper. ‘Doe gewoon wat je gezegd wordt, dan 

zul je ontdekken dat het wel meevalt, die zogenaamde slavernij.’ 

‘Zogenáámde slavernij!’ vloog Jasper op. ‘Man, die enkelband schrijnt als de hel, ik ben mijn vrijheid 

en mijn toekomst kwijt, ik word van vroeg tot laat opgejaagd en moet werk doen dat ik verafschuw en 
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dat precies het tegenovergestelde is van dat waarvoor ik werd opgeleid. Ik slaap met honderdvijftien 

mannen in één benauwde ruimte en krijg elke dag hetzelfde te eten. Ik…’    

Op dat moment schoot een opzichter toe, sommeerde hem kortaf door te lopen en de mand snel af te 

leveren bij de loods. Terwijl de twee Hollanders hem de rug toedraaiden hoorde hij de ene nog zeggen: 

‘Altijd vallen ze je lastig, die slaven. Als het niet om het geld te doen is, dan vragen ze om hulp of Om 

tabak of om nog wat anders. Bedelaars zijn het.’ 

Bij de maats had Jasper het grondig verkorven omdat hij zo zorgvuldig en netjes te werk ging bij het 

afbreken van het schip. Daarom zocht hij ’s avonds bij voorkeur de Groningers op. Verontwaardigd 

vertelde hij hun over de twee Hollanders die hij op de kade had ontmoet. Doude knikte. 

‘Ja, er wonen Nederlandse kooplui in Tunis. Ze kopen een deel van het roofgoed en verdienen er dik 

aan.’ 

‘Maar ze blijven vrije mensen en christenen bovendien’ 

‘Jazeker. De Tunesiërs zijn wat blij met die kooplui.’ 

‘Toch worden ze niet allemaal rijk,’ meende Jasper, ‘ik zie soms kooplui in een soort grauwe pij, lang 

zo deftig niet.’ 

‘Dat zijn joden.’ 

‘Joden? Hier?’ 

‘Ze worden geduld, ze hebben hun eigen wijk in de stad en eigenlijk zijn zij nog de besten. Zij zijn 

altijd bereid iets voor de slaven te doen, door berichten door te sturen naar het land van herkomst. Je 

kunt een brief naar je familie sturen om hun vragen losgeld bijeen te brengen, dan zorgen de joden wel 

dat die brief in Zeeland komt. Ze zijn ook bereid dat losgeld te innen en onderhandelingen met de pasja 

aan te knopen voor de vrijlating.’ 

‘Zomaar?’ 

‘Tegen commissie. Niemand in Tunis doet iets voor niets.’ 

‘Behalve wij.’ 

‘Christen-kooplui houden zich ook wel met dat soort bemiddeling bezig,’ viel Wijnand in ‘maar met die 

moet je oppassen. Ze plegen nogal eens bedrog, innen het losgeld, gebruiken dat eerst een tijdje voor 

hun eigen zaken en pas als ze er genoeg mee verdiend hebben, kopen ze je vrij. Dus als je familie hebt 

die bereid is of in staat is je losgeld te betalen, loop je bij die christenen toch nog de kans minstens een 

jaar of anderhalf langer gevangen te zitten omdat meneer de koopman er eerst zo nodig mee moest 

handelen. In stilte hoopt hij dan misschien dat je intussen sterft, zodat hij het geld in zijn zak kan 

houden.’ 

‘Dat is toch een grof schandaal!’ 

 

In al die weken dat Jasper hielp het goede schip Anne-Maria af te breken drong het nauwelijks tot hem 
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door wat het betekende slaaf te zijn. Hij kreeg bevelen. Die kreeg hij thuis van vader Lieven ook. Hij 

moest lang en hard werken. Dat had hij in Zierikzee ook gedaan. Hij was berooid, straatarm, maar ook 

zijn vader was niet scheutig geweest met zakgeld. Het verschil was dat hij nu stond te werken in een 

moordende hitte, dat de bevelen die hij kreeg hem meestal werden toegeroepen in het lingua franca, in 

welke taal hij al aardig begon thuis te raken, en dat hij niet wist wat er met hem zou gebeuren als het 

schip eenmaal helemaal gesloopt was. Hij hoopte er het beste van, want hij was een vakman en nog 

heel jong. Misschien werd hij straks op de werf aan het werk gezet, bij Doude en Wijnand. Dat zou hij 

fijn vinden. Met de beide Groningers kon hij goed opschieten.  

Toen eindelijk de laatste sporen van de Anne-Maria in de opslagloodsen waren verdwenen verscheen 

de pasja in de banjert en begon de Zeeuwen te ondervragen. Tot op dat ogenblik waren ze zijn 

eigendom geweest en moest hij daarvoor verantwoording afleggen aan de bey. Nu ze het schip volledig 

hadden gesloopt wachtte hun een ander lot.   

Vijf van hen zouden de persoonlijke slaaf van de bey worden, die als heerser nu eenmaal recht had op 

een vijfde deel van Akbar Abdallah’s buit.  

De pasja inspecteerde de gevangenen zeer nauwgezet; vooral het gebit van de matrozen interesseerde 

hem. Want, zo bleek, met rotte tanden kon een man op de galeien niet overleven. 

Vijf matrozen werden, nadat de pasja hun tanden en kiezen had bekeken, hun spieren had gevoeld en 

hun leeftijd geschat, voorbestemd om slaven van de bey zelf te worden. 

Ze moesten die dag in de banjert blijven en bespraken druk onder elkaar wat er nu zou gaan gebeuren. 

Toen s’avonds Wijnand en Doude binnenkwamen riep Jasper hen er meteen bij. 

‘We konden niet alles verstaan wat die Turk zei en helemaal begrepen hebben we het dan ook niet. 

Maar wat gebeurt en nu verder met ons?’ 

Doude streek langs zijn baard.  

‘Tja… de reis hebben altijd te weinig roeiers en het is in het belang van de bey dat de kaapvaart 

gewoon doorgaat. Voor jullie vijven wordt het dus waarschijnlijk de roeibanken. Wat de pasja 

voorheeft met de anderen kan ik niet zeggen. Valt er van een van jullie een hoog losgeld te 

verwachten?’ 

‘De schipper.’ 

‘Ja, dat ligt voor de hand.’ 

‘En misschien voor de stuurman, maar die ligt in het ziekenhuis.’ 

‘Ook. En verder?’ 

‘Verder,’ zei Rode Maarten verbitterd, ‘zijn we allemaal arme drommels uit een arme familie.’ 

Doude zweeg. Hij had geen troostrijke woorden klaarliggen. 

Diezelfde avond verscheen er een onverwacht bezoek in de banjert, iemand waarvan ze niet wisten dat 

hij bestond. Het was een Deense dominee, die echter behoorlijk Nederlands sprak. Van Hemelrijk 
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hoorde hij over de roomse priester die hen even had bezocht.  De man stiet een boosaardig lachje uit. 

‘Die priester wilde jullie natuurlijk bekeren tot zijn geloof. Broeders, laat je niet in verleiding brengen, 

hou vast aan het ware geloof. De Tunesiërs zullen ook druk op jullie uitoefenen en proberen jullie tot 

de islam te bekeren. De reis proberen dat op hun beurt weer tegen te gaan, want het is bij de 

islamitische wet verboden een moslim als galeislaaf te gebruiken of ketenen te laten dragen. Maar ik 

vertrouw erop dat jullie als godvruchtige Zeeuwen zult vasthouden aan het geloof der vaderen en dat 

jullie je zielenheil hoger stellen dan alle verlokkingen der wereld.’  

Schipper Hemelrijk hoorde het met genoegen aan. 

‘Wat zei u daar, dominee?’ Kun je niet naar de galeien worden gestuurd als die Allah gaat aanbidden? 

Goed dat ik het weet! Je denkt toch niet dat ik me aan die roeibanken laat vastketenen om na een paar 

jaar als voer voor de vissen te dienen? Van mijn leven niet. Wat moet ik doem om islamiet te worden?’ 

‘Broeder toch, dat kun je niet menen,’ riep de geestelijke.  

‘En of ik het meen. Kent u Akbar Abdallah?’ 

‘Jazeker, Dat is de geduchtste kaperkapitein van heel Tunis.’ 

‘Precies. En van huis uit is hij een Zeeuw uit Vlissingen. Maar wel eentje die begreep waar zijn 

voordeel lag. Welnu, dat weet ik ook.’ 

Onze kanonnen zijn overgebracht naar die hoge rots van de uitstekende kaap voor Tunis, in elk geval 

de zwaarste stukken, en ik weet hoe ik daarmee moet omgaan. Dus als ik Mohanmmed moet gaan 

vereren en Allah aanbidden om bij die stukken gestationeerd te worden in plaats van de darmen uit 

mijn lijf te moeten roeien, dan zal ik dat doen ook.’ 

‘Man, daarmee zet je je onsterfelijke ziel op het spel.’ 

Pietje haalde schouders op. 

‘Ik kan me niet voorstellen dat hun paradijs zoveel slechter is dan onze hemel. Bovendien heb ik nu te 

maken met mijn sterfelijke lichaam en daar wil ik nog een hele tijd mee doen.’ 

De dominee en Hemelrijk praatten nog lang op hem in, maar Pietje bleef bij zijn besluit. 

Jasper kon er niets aan doen hij moest even grinniken. Afvallig worden was natuurlijk slecht, maar 

toch moest hij Pietje in stilte bewonderen. Er was moed nodig zo’n stap te doen.  

Hemelrijk bleef protesteren. Dat iemand zelfs maar over kon denken om moslim te worden, iemand uit 

zijn eigen Zeeland, dat was ongehoord. Pietje moest zich diep schamen en… 

‘Jij hebt makkelijk praten, schipper. Jij hoeft niet naar de galeien. Over een poosje komt je losgeld 

binnen en kun je naar huis gaan., Maar ik? Zal de reder voor mij een paar honderd gulden willen 

neertellen?’ 

‘Wij moeten op God vertrouwen,’ begon Hemelrijk, maar Pietje stoof woedend op. 

‘Weet je nog wat je tegen ons zei toen we pas hier kwamen? Het was onze eigen schuld dat we in 

gevangenschap raakten omdat we in Lissabon te veel wijn hadden gedronken en vrouwen hadden 
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bezocht. Dus had die God van u en van dominee hier ons gestrand. Nou, als jouw God een mens zo 

gruwelijk moet straffen omdat hij een nachtje plezier heeft gemaakt, dan ruil ik hem graag in voor 

Allah. Die is misschien verdraagzamer.’ 

 

De dominee hief de handen op. 

‘Ik mag hopen, broeders dat jullie het slechte voorbeeld van deze matroos niet zullen navolgen. Bedenk 

dat jullie beproeving slechts tijdelijk is en in het hiernamaals door de Here zal worden vergolden.’ 

‘Ik vind anders dat Pietje het nog niet zo dom bekeken heeft,’ viel Simon in. ‘Piet, kerel, ik doe met je 

mee.’ 

Smekend wendde Hemelrijk zich tot de geestelijke.  

‘Dominee, praat hun dat onzalige plan uit het hoofd. Het zal hun ondergang worden.’ 

 

Wanneer een christenslaaf te kennen gaf te willen overgaan tot de islam werd daarvan nogal wat ophef 

gemaakt. Voor de slaaf betekende het: een nieuwe naam krijgen, een geheel nieuwe identiteit 

aannemen. De bekeerling moest dan een verklaring afleggen en in het openbaar roepen: ‘Er is geen 

God dan Allah en Mohammed is zijn profeet’, waarbij hij één vinger moest opsteken. Die formule 

moest wel in het Arabisch worden gezegd, waarop Pietje Govertsz. En Simon de roerganger bijna hun 

tong braken, maar dat was minder belangrijk. Daarna weden hun haren afgeschoren op een enkele lok 

na, hun mutsen werden minachtend op de grond gegooid en ze kregen een tulband opgezet. Ten slotte 

werden ze door een chirurgijn besneden en moesten ze enkele dagen het bed houden.  

Zowel Pietje als Simon onderging de ceremonie, begeleid door ritmisch handgeklap van de toekijkende 

Tunesiërs en Turken. De ijzeren ring om hun rechterenkel werd afgenomen Voorlopig bleven ze nog 

slaven, maar wel in een bevoorrechte positie.  Ze mochten de banjert verlaten, kregen een woning 

toegewezen in de stad en konden bij een Arabische koopman in dienst treden die in de ommuurde stad 

Tunis zijn zaken dreef. Ook de slaven die zich niet bekeerden, moesten bij de ceremonie aanwezig zijn. 

Omdat het hier twee gewone matrozen betrof en de propagandistische waarde van hun bekering dus 

maar gering was, werd de plechtigheid snel afgeraffeld. Bij hoge personages werd een feest aangericht., 

want zoiets maakte meer indruk. 

 

Jasper, nogal ontdaan door dit alles, trok zich in de verste hoek van hun nis terug, hield de handen 

voor de oren en kneep zijn ogen stijf dicht. Hij wilde niets meer horen over ware of verkeerde 

godsdiensten en al dat gekift, de jaloezie, de huichelarij, het geweld buitensluiten. Het was op deze 

avond – waarom nu pas, waarom nu opeens – tot hem doorgedrongen wat het eigenlijk betekende om 

slaaf in Barbarije te zijn. Je verloor jezelf! Van de ene dag op de andere had je niets meer over jezelf te 

zeggen, was elke mogelijkheid tot een keuze uitgesloten. Anderen beslisten over je, naar willekeur en 
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volgens hun eigen regels. Je was een ding geworden, een gebruiksvoorwerp, alleen van nut zolang je 

kracht had om te werken, alleen iets waard omdat je gekocht en verkocht kon worden, of kon worden 

ingezet bij loodzware arbeid waar de Arabieren zelf geen zin in hebben. 

plotseling gleed een arm over zijn schouder. Hij opende zijn ogen, keek opzij. Het was Doude van 

Rossum.  

‘Heimwee?’ vroeg deze vriendelijk. Jasper voelde de tranen in zijn ogen schieten. 

‘Ook dat,’ fluisterde hij, ‘maar… die ellendige slavendrijvers. Ze verlagen ons tot een ding. Dat moet 

in Gods ogen toch een gruwel zijn. Een mens heeft een vrije wil, die mag niet zo vernederd worden.’ 

Doude knikte en keek ernstig. 

‘Nee, het mag niet en het gebeurt toch. Waarmee denk je dat de schatrijke heren in onze republiek hun 

fortuinen hebben verdiend? Met hun aandelen in de Verenigde Oost-Indische Companie, en zoals we 

weten is de VOC niet vies van slavenhandel in de Oost. Of de heren hebben hun geld gestoken in de 

West-Indische Compagnie, die scheepsladingen ophaalt van de Afrikaanse westkust. Toch gaan die 

heren zondags naar de kerk, luisteren naar de vermaningen van hun dominee en wentelen zich in 

weelde. Dat die weelde betaald wordt met duizenden mensenlevens deert hen niet. Net als de 

Tunesiërs, de Algerijnen en de Turken menen zij recht te hebben op de handel in mensenvlees. Jasper, 

even afgeleid van zijn ellende, sprak onmiddellijk heftig tegen.’ 

‘Uit West-Afrika komen alleen zwarte slaven. Dat zijn geen christenen, dat zijn heidenen.’ 

Dus jij vindt dat christenen het recht hebben om heidenen te ketenen, hen opeengepakt overzee te 

sturen en in moordende plantages te werk te stellen? Ze als een ding te gebruiken?’ 

‘Het… het zijn toch…’ 

‘Geen mensen? Wilde je dat zeggen? Ze hebben armen, benen, een romp en een hoofd. Ze bloeden als je 

ze met een zweep slaat, ze huilen als ze verdriet hebben, ze sterven als ze niet te eten krijgen…’ 

Jasper zweeg. Hij moest plotseling denken aan een opmerking van zijn pleegzusje Wiebe, die diende in 

het huis van meester Smallenbroek. ‘Diens voorouders zijn schatrijk geworden in de zwarte-

slavenhandel. En zelfs toen dat monopolie aan de Nederlanders door de Engelsen was ontnomen, ging 

die handel gewoon door, al werd het toen slavensmokkel, en daar verdienen ze nog veel meer aan. Bij 

de Smallenbroeks noemen ze negerslaven het Zwarte Goud.’ 

Ze had er zo luchtig over gepraat, alleen om aan te tonen dat smokkelen een eerzame en winstgevende 

bezigheid was. Uit niets bleek dat ze in het Zwarte Goud mensen had gezien. En hijzelf ook niet. Hij 

had alleen een vage jaloezie gevoeld op de bulkend rijke familie, die woonde in een van de mooiste 

huizen in Zierikzee, die landerijen en boerenhoeven bezat. Toch waren de Smallenbroeks goede 

christenen.  

Hij hief het hoofd op en keek Doude aan. 

‘Je vergeet iets,’ zei hij, ‘de vloek van Noach.’  
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Hij herinnerde zich het verhaal uit de godsdienstles. Na de zondvloed, toen de ark van Noach was 

gestrand op de berg Ararat, had de oude Noach zich bedronken. Naakt en wezenloos lag hij in een grot. 

Zijn jongste zoon Cham deed daar minachtend over. De beide andere zoons, Sem en Jafet, bedekten de 

naaktheid van hun vader en lieten hem zijn roes uitslapen. Toen Noach weer bij zinnen was gekomen 

prees hij zijn twee oudste zonen, maar Cham, de jongste, vervloekte hij met heel zijn nageslacht. 

Negers werden geacht de nazaten van Cham en diens zoon Kanaän te zijn, dus ruste op hen nog altijd 

de vloek van Noach, een vloek geuit in een slechte bui. Daarmee waren de bewoners van het binnenste 

van Afrika voor de eeuwigheid voorbestemd om het slachtoffer te worden van de blanke 

afstammelingen van Sem en Jafet. Tenminste: zó stelden de dominees het thuis voor. Jasper had dat 

allemaal tot voor kort heel logisch gevonden. Maar nu was hij zelf slaaf, nu wis hij wat het betekende: 

jezelf verliezen, een verhandelbaar gebruiksvoorwerp te zijn. 

‘Doude,’ klaagde hij, ‘waarom is de wereld zo ingewikkeld, zo onoverzichtelijk? Ik begrijp er soms 

helemaal niets meer van.’ 

Doude grijnsde. 

‘Dat is goed. Je kunt beter aan alles twijfelen dan ieder woord voor zoete koek slikken.’ 

De plotseling opgekomen herinnering aan moeder Deesje en haar dochters maakte dat Jasper werd 

overvallen door een heftige vlaag van heimwee. Wat verlangde hij naar de vertrouwde stad Zierikzee, 

waar de koele zeewind door de straten stoof papieren en dorre bladeren voor zich uit blazend, met de 

geuren van zout, vis, water… 

Hoe vaak had hij niet staan kijken bij de Varreput waar het vee gedrenkt werd, of bij de Oude Haven 

naar aangemeerde schepen. In gedachten liep hij weer over de markt, hoorde hij venters hun waren 

aanprijzen... 

Toen was ik gelukkig, dacht hij, maar ik wist het niet.’ (p. 72-91) 

 

De vragen gaan onder andere over verhaalaspecten: gebeurtenissen/handelingen, personen 

en plaats(en) van handeling. Dat het mogelijk is een relatie te leggen tussen de 

verhaalaspecten. De vragen gaan ook in op het genre van de historische roman en de 

historische situatie die wordt geschetst. De leerlingen krijgen ook de tekst van het fragment 

bij het maken van het werkblad. 
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Werkblad Vrijgevochten 

  

Personen, handelingen en tijd en ruimte 

1.A. Beschrijf de hoofdpersoon uit het fragment. Wat is hij voor iemand? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Jasper had geen idee van het gevaar om als slaaf gevangengenomen te worden, begrijp je 

dat hij voor het avontuur heeft gekozen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C. Wie komen er nog meer in het fragment voor? Geef een korte beschrijving. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

D. Zeggen de (bij)namen iets over de personen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat maakt Jasper mee? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Op welke plaats speelt het verhaal? In welke 

tijd speelt het verhaal? 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

Figuur 8 Fort Elmina. 
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4. Vind je het een interessant fragment? Zou je graag willen weten hoe het verder met Jasper 

gaat? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Het genre: de historische roman 

5. De auteur van de roman is Thea Beckman, zij heeft veel 

historische romans op haar naam staan. 

A. Zoek in je tekstboek op wat een genre is en noteer dat op de 

onderstaande regel. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

B. Zoek in het tekstboek op wat de kenmerken van een historische roman zijn. Schrijf ze 

hieronder op. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C. Voldoet het romanfragment uit Vrijgevochten aan deze kenmerken? Zo ja, aan welke? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                             

D. Noem nog drie genres en noteer deze. 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Figuur 9 Thea 
Beckman. 
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Slavernij 

6. Wat is een slaaf? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn uiterlijke kenmerken van een slaaf? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. A. Wat is slavenhandel? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Wanneer vond de slavernij plaats? _________________________________________________ 

C. Wanneer is de slavernij afgeschaft? ________________________________________________ 

 

9. A. Wat bedoelde de familie Smallenbroek met het Zwarte Goud? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

B. Jasper leert van het gesprek met Doude over het onrecht om Afrikaanse slaven te werk te 

stellen. Wat vind je van dit gesprek?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Religie 

10. A. Wat is een christen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Wat is een moslim? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C. Hoe werd je als christenslaaf moslim? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2. A. Twee mannen kiezen er in het verhaal voor om moslim te worden. Waarom was het 

voor een christen in slavernij gunstig om moslim te worden? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Zou jij het een moeilijke keuze vinden, en wat zou je kiezen en waarom? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C. Jacob roept op een gegeven moment ‘‘Die Turken hebben hun eigen God, wij hebben een eigen 

God, de roomsen hebben een eigen God, maar als je het mij vraagt is het steeds dezelfde God.’ Wat 

Jasper had het aangehoord en dacht: Jacob heeft gelijk. Het moet wel steeds dezelfde God zijn, alleen de 

manier waarop we hem dienen verschilt. Zou dat nou werkelijk zoveel uit maken?’ (p. 82)  

Wat vind jij van Jacobs mening? Ben je het met hem eens? Waarom wel of waarom niet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Jasper is geleerd dat in de Bijbel staat dat de handel in 

slavernij gerechtvaardigd is. De nazaten van Cham zijn 

allen vervloekt. Vind je dat deze vervloeking een 

goedkeuring is voor slavernij? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

                                                                                                            

  

 

 

Figuur 10 Noach vervloekt 
Cham. 
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13. Niet alleen moslims hebben mensen ‘gedwongen’ laten bekeren. Zoek op wanneer de 

christenen dit hebben gedaan. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verwerkingsopdracht 

De leerlingen van het vmbo kunnen met behulp van afbeeldingen die zij op het internet 

zoeken een collage maken die past bij het fragment. Voor de havo en vwo klassen zou een 

genre werkstuk een goede afsluiting zijn. De opdracht is dat zij 7 fragmenten van 

verschillende genres zoeken. Van elk fragment geven zij een korte uitleg van het genre. 
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§6.3.3 Lara & Rebecca. In de schaduw van het gele huis, Kathleen Vereecken 

Klas 3 havo en 2, 3 vwo 

De roman Lara & Rebecca komt het beste tot zijn recht wanneer hij in zijn geheel wordt 

gelezen. In de klas kan bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk worden voorgelezen en vervolgens 

kan de leerling thuis de roman uit lezen. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren kan 

ook met fragmenten worden gewerkt. Het boek bevat veel literaire kenmerken voor het 

genre van de historische jeugdroman en kan dan ook het beste in de les Nederlands 

besproken worden. Vanwege het niveau van de roman ligt de doelgroep op de hogere 

klassen van de havo en het vwo.   

 

Doelen: 

- De leerling leert informatie te halen uit geschreven teksten, de leesvaardigheid wordt 

getraind. 

- De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken en in een klassengesprek zijn mening te 

geven. 

- De leerling leert digitaal informatie te zoeken en deze op waarde te schatten. 

- De leerling leert de tekst van een historische jeugdroman kennen. 

- De leerling leert een mening te vormen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en 

hier respectvol mee om te gaan. 

- De leerling maakt kennis met het tijdvak pruiken en revoluties en zoomt hierbij in op het 

venster slavernij. 

- De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur, 

levensbeschouwing en rijkdom. 

- De leerling leert jeugdliteratuur belevend lezen. 

- De leerling leert over beeldspraak en symboliek. 

- De leerling leert over perspectieven. 

- De leerling leert mee te leven en zich te verplaatsen in twee personages. Ook is hij in staat 

een ontwikkelingen bij de personages te herkennen en emotie te interpreteren. 

- De leerling leert een hoofdpersoon typeren en de ontwikkeling beschrijven. 

- De leerling kan leeservaringen uitwisselen. Op basis van emotieve en realistische 

argumenten kan hij aangeven wat hij van een tekst vindt. 

Duur: 2 lesuren. 

Faciliteiten: de roman, het werkblad, blanco A4 en een computer. De vragen worden 

klassikaal nagekeken. 
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Werkblad Lara & Rebecca 

 

Kaft 

1. A. Bekijk de omslag van de roman. Beschrijf wat je ziet.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

B. Vind je de kaft passen bij de roman? Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

C. Bedenk een andere omslag en teken deze op een A4. 

 

Personages 

2. A Beschrijf de persoon Rebecca. Hoe ziet zij eruit, welke positie heeft zij in de 

maatschappij? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

B. Beschrijf de persoon Lara. Hoe ziet zij eruit, welke positie heeft zij in de maatschappij? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Figuur 11 Omslag Lara & 
Rebecca. 
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3. Lara en Rebecca voelen zich verbonden in het begin van het verhaal. Geef een korte 

beschrijving van hun band. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Lara en Rebecca zijn eigenlijk tegenpolen op heel veel gebieden. Noem vijf verschillen 

tussen de beide meisjes. 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

 

5. De meisjes groeien in de roman op tot vrouw. Welke geestelijke ontwikkeling maken zij 

door? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. A. Wat vind je van Lara en van Rebecca? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

B. Heb je meer sympathie voor één van beiden? Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Beeldspraak en symboliek 

‘Heel lang geleden was er een gevecht tussen de vogels en de dieren die op het land leefden. Niemand 

weet waarom, maar het ging er hard aan toe. De vleermuis wist niet welke kant hij moest kiezen. Maar 

toen de vogels leken te winnen koos hij hun kant. Eerst wilden ze hem er niet bij, omdat hij geen vogel 

was. Maar toen hij hun op zijn vleugels wees lieten ze hem toe. Jammer voor de vleermuis, maar de 

vogels verloren tenslotte het gevecht. Hij besloot zich toen maar snel bij de landdieren aan te sluiten, 

maar daar was hij niet meer welkom. Hij toonde zijn tanden en wees op zijn vacht om te bewijzen dat 

hij één van hen was, maar ze joegen hem weg. Het konijn had gezien dat hij eerst voor de vogel 

gekozen had, ziet u. Niemand wilde de vleermuis nog in de buurt hebben. Hij moest zich overdag 

verstoppen, en kon alleen maar ’s nachts tevoorschijn komen, verborgen in de duisternis.’ (p. 17) 

7. A. Hoe kun je dit verhaal uitleggen in de context van de roman? Waarvoor wordt 

gewaarschuwd? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Een dergelijk fictief verhaal om een naar voren om een nieuw inzicht te geven noemen we 

een parabel. Wat vind je van deze vorm van vertellen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mijn leven veranderde door een zin. […] 

Nee, madame,’ zei ik, terwijl ik een licht buiginkje maakte om haar mild te stemmen, ‘Madame Leblanc 

heeft me het boek gegeven, en ik heb het vorige week gelezen.’ (pp. 18, 19)  

8. Waar is geletterdheid hier een symbool van? En waarom is het gevaarlijk als de slaven 

leren lezen? 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Rebecca’s moeder maakt een quilt. Wat is de betekenis van de quilt in dit verhaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10.Hoe noemt Rebecca haar zoon? Welke betekenis heeft deze naam, hoe kun je deze in de 

context plaatsen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Wat vind je van het gebruik van symboliek? Vind je het bijvoorbeeld mooi of omslachtig? 

Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

‘Ik wil nooit meer zien dat je met dat soort omgaat, hoor je me, Rebecca?’ zei ze, meer huilerig dan 

streng. ‘Ze leren je alleen  maar foute dingen en ze weten helemaal niks van goede manieren af.’  Toen 

ze weer wegliep, keek Mammy me met opgetrokken wenkbrauwen aan en schudde het hoofd. Dat arme 

witte gespuis moet je mijden als de pest.’        

Van die dag wist ik dat er blanken bestonden die minder waard waren dan een negerslaaf. Arme 

blanken, die in de moerassen of de bossen leefden en vaak om voedsel bedelden, maar enkel iets kregen 

als het beleefd vroegen aan Mammy. (p. 20)  

12. Lara leert dat zij niet onderaan in de hiërarchie staat. Wat vind je ervan dat zij het zo 

aanneemt? Verandert haar mening later? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Hoe zou jij op de geschetste situatie reageren? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

14. Lara en Rebecca voelden zich als kinderen sterk verbonden. In de werkelijkheid staan zij 

in groot contrast. Hoe vind je het om een verhaal te lezen vanuit twee verschillende 

perspectieven? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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15. In het verhaal speelt de oma van Lara ook een belangrijke rol. Beschrijf een hoofdstuk 

vanuit haar perspectief.                                                     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Slavernij 

 16. Lara en Rebecca horen ieder bij een sociale groep. Geef een korte beschrijving van de 

groep waarbij zij horen.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Figuur 12 Slavernij. 
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17. Waarom deed Lara niets aan de slavernij toen zij eenmaal eigenaresse was van de 

plantage? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

18. Het verhaal van Lara en Rebecca speelt zich af in de zuidelijke staten van Amerika. Zoek 

een fragment in het boek waarin de historische situatie van slavernij en de naderende 

vrijheid centraal staat. Welke historische informatie vind je terug in het fragment? Noteer de 

paginanummers en de eerste drie en de laatste 

drie woorden van het fragment. 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

19. Wat is het abolitionisme? Wanneer komt dit in de roman ter sprake? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

20. Geef een korte beschrijving van de Amerikaanse Burgeroorlog? Noem in ieder geval  

- de periode waarin de oorlog plaatsvond 

- waar en tussen welke partijen 

- het punt van strijd en de relatie tot de slavernij 

- de afloop 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Figuur 13 Afbeelding van de 
Amerikaanse Burgeroorlog. 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

21. Lara wordt een creool genoemd. Wat is een creool? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

22. Vind je het interessant dat Vereecken de historie van de Amerikaanse slavernij in haar 

roman verwerkt? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

23. Heeft de auteur een duidelijke mening over de slavernij in haar boek verwerkt? Licht je 

antwoord toe en noteer wat je hiervan vindt. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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§6.3.4 Medicijnmeester, Bené Alfonso 

Klas 2 havo en 2 vwo 

De roman Medicijnmeester van Bené Alfonso is het beste inzetbaar in de tweede klas van de 

havo en het vwo vanwege het feit dat de religieuze en politieke omstandigheden aan de orde 

komen in deze leerjaren. De roman wordt namelijk gekenmerkt door opbouw en motieven 

die enkel tot zijn recht komen bij lezing van het gehele verhaal, maar de roman is daarvoor te 

langdradig voor de doelgroep. Geadviseerd wordt de roman te gebruiken bij de lessen 

geschiedenis in de tweede klas van de havo en het vwo vanwege de beeldende 

beschrijvingen, deze sluit niet aan op het niveau van de vmbo-leerling. 

 

Doelen: 

- De leerling leert informatie te halen uit geschreven teksten, de leesvaardigheid wordt 

getraind. 

- De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken en in een groep samen te werken en in een  

klassengesprek zijn mening te geven.  

- De leerling leert een mening te vormen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en 

hier respectvol mee om te gaan. 

- De leerling maakt kennis met het tijdvak pruiken en revoluties en zoomt hierbij in op het 

venster slavernij. 

- De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur, 

levensbeschouwing en rijkdom. 

- De leerling leert jeugdliteratuur belevend lezen. 

- De leerling leert mee te leven en zich te verplaatsen in personages. Ook is hij in staat een 

ontwikkelingen bij de personages te herkennen en emotie te interpreteren. 

- De leerling kan leeservaringen uitwisselen. Op basis van emotieve en realistische 

argumenten kan hij aangeven wat hij van een tekst vindt. 

 

Duur: 2 lesuren. 

Faciliteiten: werkblad met romanfragmenten, computer en de mogelijkheid tot 

samenwerken. 

De vragen worden klassikaal nagekeken. 
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Werkblad Medicijnmeester  

 

Fragment 1 

‘We zijn op reis,’ zong hij. ‘We zijn op reis op de vleugels van…’ Sundiata moest denken aan het lied 

dat de oude vrouw had gezongen toen ze uit het dorp vertrokken. Verdriet en woede laaide in hem op.  

Waarom zingt u, Serign? We moeten hier weg, en u zit te zingen!’ 

Serign schraapte zijn keel. 

‘Voor we weggingen, Sundi, heb ik in de grot van de stemmen mijn ivoren stenen gegooid. Zoals die 

vielen… Ik geloofde het niet, en daarom bleef ik gooien. Ze wezen erop dat een enorme reis zouden 

maken. Ik had moeten begrijpen dat dat iets anders betekende dan een tocht van ons dorp naar de zee… 

We gaan een nog grotere reis maken dan we van plan waren. Daarom zing ik, denk ik. Ik weet niet hoe 

lang we hier blijven en ik weet niet waar we heen gaan. Dus hoop ik dat onze goden en onze geesten bij 

ons blijven. Daarom zing ik. Om hen te laten weten waar wij zijn.’ 

‘Maar Sainabou wacht op mij!’ 

Serign zweeg en Sundiata kreeg een heel naar gevoel in zijn maag. Als Serign niet wist waar ze heen 

gingen, wist niemand het. Dan was het inderdaad heel belangrijk om zijn beschermer Xangó em de 

andere oríxa’s te laten weten waar ze waren. 

‘Hoe gaat ons lied verder, Sundi? Vleugels van een arend of van een leeuwerik?’ 

Sundiata dacht na. Hij dacht aan twee dagen geleden, toen hij op de heuveltop naar de zee keek. De 

schelpen die hij had gepakt, dropen nog van het zeewater. Daarna was de grote waterhut,  of de boot 

over de horizon gekropen, met witte lappen aan kaarsrechte bomen met spitse takken. 

‘Nee Serign,’zei hij, ‘niet de vleugels van een vogel. Van de wind.’ Seign knikte. ‘Ja, dat is mooi,’ zei 

hij zacht. ‘Vleugels van de wind.’ Hij zong weer: ‘Ons lot draagt ons, op de vleugels van de wind.’(p. 

58-59) 

 

1. A. Wat voor persoon is Sundiata? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B. Wat voor persoon is Serign? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. A. Waarin gelooft Serign? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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B. Wat vind je ervan dat Serign gaat zingen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C. Beschrijf hoe jij je zou voelen als je in de situatie van Serign en Sundiata zat? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

D. Wat zou jij doen als je in de situatie van Serign en Sundiata zat? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Hoe zou je ‘Ons lot draagt ons, op de vleugels van de wind’ kunnen uitleggen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Fragment 2 

‘Opa leerde hem [Dilson] kruiden herkennen en kwalen behandelen. Prachtige momenten waren het 

als opa en hij ’s nachts op het strand mediteerden bij de plek waar de eerste babaloríxa moest liggen. 

Opa leerde hem de taal uit het land Ketu in Afrika. Oude verhalen, namen van voorouders, goden, 

oríxa’s en dwalende geesten. Zeven jaar lang.  

Een maand geleden was hij klaar. Dilson zou die dag nooit vergeten. De halsketting was zijn beloning 

geweest. Opa liet de trommels roffelen; de vrouwen die gewoonlijk hielpen bij bevallingen dansten. 

Tegen de baron hadden ze gezegd dat ze de aarde gingen aanstampen om er een hut overheen te 

kunnen bouwen. Opa kuste hem op zijn voorhoofd en hing het sieraad om zijn hals. De mannen die 

hem hadden uitgescholden, kwamen zich verontschuldigen (p. 113)   

 

4. A. Waar gaat dit fragment over? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

B. Geef een korte beschrijving van het beroep van medicijnmeester. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. De ketting staat ook op de voorkant van de roman. Welke 

betekenis heeft de halsketting? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

6. Waarom kwamen de mannen zich nu verontschuldigen 

voor het uitschelden? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Fragment 3 

‘Dilson hing zijn hangmat buiten op. Door een van de ramen van het grote huis schemerde nog lang 

een warme gloed van gedempt lamplicht. Het licht kwam uit de kamer van Barão Ãofonso en – door 

Dilsons lichaam trok een huivering – zijn bruid. Met zijn huwelijk had Barão Ãofonso het fundament 

gelegd van zijn gezin. Over twintig, dertig jaar zouden zijn kinderen het hier voor het zeggen hebben. 

Ze waren nog niet eens geboren en het was nu al zeker dat ze zouden beslissen over het verloop van het 

leven van zwarten die al wel geboren waren.  

Dilson lag nog lang naar de sterren te turen voor hij eindelijk insliep. Hij wist het zeker. Hij zou geen 

kinderen verwekken die niet zelf zouden mogen beslissen. Waarom aanvaardden hij en al die andere 

zwarten dit? Waren ze zo afgestompt dat ze alles maar toelieten wat die witten beslisten? 

Waarschijnlijk beseften de meeste zwarten niet eens wat het onrecht was. De wereld waarin ze waren 

geboren was nu eenmaal zo. Ze konden zich niet voorstellen dat het anders zou kunnen, omdat ze niets 

kenden om hun wereld mee te vergelijken. Alleen iemand die nadacht, begreep dat er iets niet klopte.  

Maar wie dacht er na?Nadenken was niet bij iedereen aangeboren , en trouwens hoe kon je nadenken 

als je hersenen week gestoofd werden door veertien of zestien uur werken per dag, waarbij een groot 

deel van de dag de zon op je kruin brandde; monotoon werken, steeds dezelfde handelingen… Spieren 

die je niet gebruikte werden zwak, dan gebeurde dat in je kop toch ook? Nadenken, dat werd er hier 

uitgemept bij wie het waagde slimmer te zijn dan een opzichter. En wie toch nadacht, en nog verder 

Figuur 14 Omslag 
Medicijnmeester. 
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nadacht , die zag wel in dat er iets niet klopte; maar dan nog? Hoe moest het veranderen? Die dacht 

nog een keer na en zorgde dat hij profiteerde. Die drukte zijn snor, voerde zo weinig mogelijk uit en 

putte zich dan uit in prachtige woorden en uitbundige zinnen waarmee hij de opzichter of zijn baas 

prees, en daarmee eigenlijk zichzelf… Daarna gaf hij toe dat zijn werk echt verder klaar zou zijn 

geweest, of beter uitgevoerd, maar zoals de opzichter of de baas ongetwijfeld wel begreep, en kon zien, 

was hij gehinderd door die andere neger (aan wie hij een hekel had en die hij dan ook met name 

noemde) wiens werk hij voor een deel ook had gedaan omdat het achterlopen daarvan zijn eigen werk 

ophield… 

Die pleegde fraude… Die liet zich verleiden erachter te komen wie er fraude pleegde. Die hield het 

onrecht daarmee in stand omdat hij er deel van uitmaakte… Maar niet alleen dat trok door Dilsons 

hoofd. Tergend, als een vonk die nog de kracht miste om een vlam te worden, smeulde er een gedachte 

in zijn hoofd die nog te vol was om zich te laten vangen in woorden en beelden. Zijn ogen gleden 

opnieuw over de gevel van het grote huis. Het licht in de kamer van  Barão Ãofonso was gedoofd. In de 

buurt van die kamer, in een opkamertje of een alkoofje, lag het zwarte meisje van Barão Ãofonso 

geliefde te slapen. Dat  meisje was het, dat  zonder dat zij het zich bewust was en zonder dat Dilson 

het wilde, in zijn hoofd zat. Hij trok de rand van de hangmat over zijn hoofd, als wilde hij zo de wind 

tegenhouden waarvan het geringste zuchtje krachtig genoeg kon zijn om de vonk in zijn hoofd te laten 

opgloeien. (p. 128-130) 

 

7. Beschrijf de relatie tussen de witten en de zwarten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Op welke twee manieren wordt Dilson gedwongen tot nadenken? 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

 

9. Slaven die zichtbaar demonstreerden werden hard gestraft, vaak met de dood tot gevolg. 

Denk je dat jij als slaaf zou durven demonstreren? Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10. Dilson vind toch zijn eigen vorm van protest, hij besluit geen kinderen te krijgen die in slavernij 

moeten leven. Wat vind je hiervan?Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Fragment 4 

‘En toen kon hij niet meer lezen… Van artikel twee zag Dilson alleen nog het woord onomkeerbaar 

staan. De cocon barstte. Zijn hele lichaam begon te schokken en zijn vingers verloren de kracht om de 

krant vast te houden. Barão Ãofonso greep hem geschrokken bij zijn schouders. 

‘Is dit waarop we hebben gewacht, Senhor Barão?’ vroeg Dilson toen zijn zenuwen weer tot bedaren 

waren gekomen. ‘Bestaat er nu geen slavernij meer? Nooit meer? Zijn alle zwarten nu voor altijd 

vrij?’ 

‘De baron snoof en Dilson zag hem heftig slikken.’ (p. 211) 

 

Die avond riep Dilson de zwarten die er nog waren bij elkaar. Op de plek achter het slavenhuis, waar 

hij altijd zijn verhalen had verteld en waar ze hadden gedanst, sprak hij ze toe. Zonder trommels deze 

keer. Wat hij te zeggen had was te belangrijk. Iedereen moest het goed horen. 

‘Zij die hier aankwamen,’ zei hij, ‘uit Afrika, kwamen van Dahomey, Dagana, en van Ketu. Van 

Congo en van Carago, Carahana en Bissau. Van Benin kwamen ze, en van Biafra, Cabinda, Katanga, 

Conakry, Banguela, Mayumba, Luanda en veel meer plaatsen. Vaak waren ze stammen die in Afrika 

elkaars vijand waren en die elkaar verkochten aan de slavenhalers.’ 

Zijn toehoorders knikten en mompelden instemmend. 

Hier was geen verschil,’ vervolgde Dilson. ‘Allemaal kregen ze klappen. Iedereen wes afgebeuld. 

Meisjes kregen kinderen van zonen van de mannen die in Afrika hun vaders hadden verraden. Manen 

verwekten hun nageslacht bij dochters van de mannen die hun moeders hadden verkocht. Zo werden 

ze één volk, maar het was een volk van slaven.’ 

[…] 

Wij zijn nog over, van de negers van Resende Real. Wie zich bij ons wil voegen, van de andere 

plantages uit Praia Branca, of waar dan ook vandaan, is welkom. Iedereen die katoen heeft geplukt, 

tabak gesneden of riet gekapt, die poeptonnen heeft geleegd en gespoeld, huiden heeft gelooid, vismeel 

heeft gemalen, zout gedroogd; grafdelvers, slachters, vatenkuipers, gedwongen hoeren, salonbediendes, 

wasvrouwen, paardenmenners, hondenkarvoerders… Samen zullen we een nieuwe stam vormen. Dan 

staan we sterk; en dat is nodig, want we zullen opnieuw moeten vechten, al is het dan niet met 

wapens. We zijn wel vrij, maar de witten zullen het ons niet gemakkelijk maken. De meesten zijn blij 
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dat ze zelf werk hebben en zo hun gezin kunnen voeden. Wij zullen hard moeten werken. Maar we 

zorgen voor elkaar. Zo deden onze voorouders in Afrka dat ook, binnen hun stam. Zo zullen we 

opnieuw winnen door onszelf.’ (p. 215-216) 

 

11. A. Beschrijf de reactie van Barão Ãofonso. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

B. Beschrijf de reactie van Dilson. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. De opheffing van de slavernij betekent een nieuw begin. Hoe gaan de slaven opnieuw 

beginnen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Wat vind je de vorming van een ‘nieuw’ volk? Licht je antwoord toe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. De zwarten geven aan dat zij altijd op hun hoede moeten blijven voor de witten? Denk je 

dat dit nodig is? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Fragment 5 

In het laatste deel van de roman willen blanke projectontwikkelaars de grond gebruiken 

waarop de oud slaven wonen.  

‘Wat opa uit het pakpapier rolde, zag eruit als een smal lang schrijfschrift. Op de kaft pronkte een 

officieel stempel.  

‘Maak open!’ 

Opa gaf het document aan Rosangela.  

‘Lees jij het maar’, zei hij. ‘Jouw ogen zijn beter dan die van mij.’ 
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Rosangela liet haar vingers over de eerste woorden glijden.’ 

‘Hardop.’ 

Rosangela schraapte haar keel. 

 

‘In het jaar Eenduizend acht honderd en vijfenzeventig, op den tienden dag der maand Maart, is voor 

ons, ondergetekende prefect der gemeente Praia Branca, ter prefectuur verschenen de weledele 

hooffeboren heer Alfonso Floriano Maria Marcellino Rodrigues Delfim Pessanha, geboren te Praia 

Branca op den dertienden augustus van het jaar Eenduizend acht honderd en achtendertig… zoon 

van…’ 

 

Rosangela aarzelde, haar vinger schoof over de tekst. 

‘Lees verder.’ 

‘… betreffende een kavel grond liggende ten zuiden van den waterloop en het mangrovebos kadastraal 

bekend onder nummer…’ 

‘Verdorie,’ zei de pastoor. ‘Dat is waar jullie nu wonen.’ 

‘aan gebenificieerde DILSON, zonder achternaam, geboren te Praia Branca op den dertienden 

augustus van het jaar Eenduizend acht honderd en achtendertig, bekend staande als 

medicijnmeester…’ 

Tobias’ armen vielen slap langs zijn lijf. 

 

‘Stam jij van Dilson af, Bené?  vroeg de pastoor.  

Opa knikte. 

‘Mijn grootvader was zijn kleinzoon,’ antwoordde hij zacht. ‘Ik heb zelfs mijn overgrootvader nog 

gekend, de zoon van Dilson. Die overleed toen ik een jaar of… zeven was… hij was toen tachtig of 

zoiets. Opa’fonso noemde ik hem… Hij had die kranen ingepakt.’ 

Tobias zag opa iets wegslikken. Een koude rilling liep over zijn rug. Opa had mensen gekend die zelf 

de slaventijd en de afschaffing hadden meegemaakt. Met een brok in zijn keel realiseerde hij zich hoe 

kort dat eigenlijk nog maar geleden was.’ (p. 311-312) 

 

16. Wat vind je van de houding van de blanken dat zij mensen uit hun dorp verjagen, mits zij 

kunnen aantonen dat de grond van hen is? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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17. Als de verklaring van grondrecht niet was teruggevonden, wat zou je als gekleurde 

dorpeling hebben gedaan om niet uit het dorp verjaagd te worden.  Maak een poster op een 

leeg A4 om actie te voeren tegen de projectontwikkelaars.  

 

18. Lees fragment 5 eerst nogmaals voor jezelf. Lees het vervolgens hardop voor in een 

groepje van vier. Kies ieder een persoon uit waarvoor jij de tekst uitspreekt. 

Rollen: pastoor, Rosangela, opa Bené en de verteller 

 

19. In deze roman heeft een ketting  grote symbolische waarde. Ook in onze tijd dragen 

mensen sieraden met symbolen . Probeer uit te zoeken waar deze figuren symbool voor 

staan. 

 

 

 

A. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Figuur 15. 

Figuur 16. 
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C. _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

D. _____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 17. 

Figuur 18. 
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§6.3.5 Anansi’s web / Dans om het zwarte goud, Lydia Rood 

Klas 3 havo/vwo 

Het boek is heeft een hoge literaire waarde en slaat een goede brug tussen historie en 

actualiteit. Vanwege de literaire waarde kan het boek goed worden besproken in de les 

Nederlands en van daaruit het historisch en tegenwoordige kader belichten. Het is 

waardevol de leerlingen de hele roman te laten lezen in verband met de structuur. In de klas 

kan een begin worden gemaakt, het is ook mogelijk de lesvoorstellen aan te passen en enkel 

fragmenten te gebruiken. 

  

Doelen: 

- De leerling leert informatie te halen uit geschreven teksten, de leesvaardigheid wordt 

getraind. 

- De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken en in een klassengesprek zijn mening te 

geven. 

- De leerling leert digitaal informatie te zoeken en deze op waarde te schatten. 

- De leerling leert de tekst van een historische jeugdroman kennen. 

- De leerling leert een mening te vormen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en 

hier respectvol mee om te gaan. 

- De leerling maakt kennis met het tijdvak pruiken en revoluties en zoomt hierbij in op het 

venster slavernij. 

- De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur, 

levensbeschouwing en rijkdom. 

- De leerling leert jeugdliteratuur belevend lezen. 

- De leerling leert over vervreemding. 

- De leerling leert over perspectieven. 

- De leerling leert mee te leven en zich te verplaatsen in personages. Ook is hij in staat een 

ontwikkelingen bij de personages te herkennen en emotie te interpreteren. 

- De leerling leert een hoofdpersoon typeren en de ontwikkeling beschrijven. 

- De leerling kan leeservaringen uitwisselen. Op basis van emotieve en realistische 

argumenten kan hij aangeven wat hij van een tekst vindt. 

Duur: 2 lesuren. 

Faciliteiten: de roman en het werkblad. 

De vragen worden klassikaal nagekeken. 
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Werkblad Anansi’s web/Dans om het zwarte goud 

 

Handeling, tijd en ruimte 

1. Beschrijf kort waar dit boek overgaat. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

2. A. Beschrijf de hoofdpersonen. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

B. Beschrijf de ontwikkeling die zij doormaken. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Waar en wanneer speelt het verhaal zich af? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Figuur 19 Omslag 
Anansi’s web. 
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Structuur 

4. Op welke manier is het boek ingedeeld? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Wat vind je van de structuur van de roman? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Geef een korte beschrijving van de verschillende generaties die naar voren komen en de 

historische situatie waarin zij zich bevinden. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Welke tijd vond je het leukst om te lezen? Geef aan waarom. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Figuur 20 Sint George d'Elmina gravure. 

 

Perspectief 

8. Hoe is de vertelsituatie in de roman? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Welke visies krijg je mee? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Wat vind je van de wisseling van perspectief? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Vervreemding 

11. A. In de roman worden regelmatig patronen doorbroken. Een vervreemden werking 

treedt op wanneer bijvoorbeeld een zwarte soldaat die het christelijk geloof belijdt in een 

huis woont dat van Nederlandse architectuur is. Noem nog een voorbeeld van het 

doorbreken van een verwacht patroon.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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B. Wat vind je van zo’n vervreemdend effect? Licht je antwoord toe. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anansi verhalen 

12. Had je al eens eerder gehoord van Anansi verhalen? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

13. Wat is kenmerkend voor een verhaal over de spin 

Anansi? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

  

14. A. Welk verband is er tussen ieder Anansi verhaal en 

het volgende hoofdstuk? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B. Kies één Anansi verhaal uit en breng dit in verband met het volgende hoofdstuk. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Figuur 21 De spin Anansi. 
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15. Schrijf zelf een Anansi verhaal. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Waarom vertelden de slaven elkaar verhalen over de spin Anansi? Begrijp jij waarom zij 

dat deden? Licht je antwoord toe. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Multiculturele samenleving 

17. Wat vind je ervan dat de roman deels in het heden speelt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat verstaan we onder de multiculturele samenleving? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

19. Is je klas een goede afspiegeling van de multiculturele samenleving? Verklaar je 

antwoord. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Herken je situaties? Moet je in jouw omgeving ook aftasten wat ieders omgangsvormen 

zijn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

21. Wat vind je van de multiculturele samenleving? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

                                                                                      

 

 

 

 
Figuur 22 Fokke en Sukke prent. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar literaire waarde en ideologie in de jeugdliteratuur. 

Vervolgens wordt de eventuele profilering daarvan besproken. Tevens wordt ingegaan op 

de mogelijkheden die de romans bieden voor het onderwijs. Hierna wordt getracht een 

conclusie te formuleren over de mate van inzetbaarheid van de historische jeugdroman 

verschenen na 1984 over het venster slavernij in de lessen literatuur en geschiedenis in de 

onderbouw van het vwo, de havo en vmbo-t. Ten slotte zullen nog enkele aanbevelingen 

worden gedaan voor verder onderzoek. 

 

§7.1 Literaire waarde in jeugdliteratuur  

Zoals de Russische formalist Tynjanov stelde is literatuur  niet te vatten in een statische 

definitie. De eigenschappen die ten grondslag liggen aan de literatuur veranderen 

voortdurend. De gangbare literatuuropvattingen hebben betrekking op: de relatie tekst-

werkelijkheid, materiaalbehandeling, de mogelijkheid literaire teksten op meerdere 

manieren te interpreteren en traditie en vernieuwing.202      

 Om de mate van literaire waarde bij jeugdboeken te bepalen kunnen we ons bezinnen 

op de narratologie en het werk van Mikhail Bakhtin. Onder zijn polyfonie kan een 

meervoudigheid van stemmen worden gerekend waarbij de personages een onafhankelijke 

stem hebben. Roman Ingarden werkte deze theorie verder uit, hij beschreef het literaire 

kunstwerk als een geheel van op elkaar afgestemde lagen. Volgens Ingarden diende de 

harmoniegedachte centraal te staan, eenheid van vorm en inhoud. Naast harmonie was het 

metafysische idee van het kunstwerk een belangrijke factor, hieronder verstond hij een 

bovenzinnelijke vorm die de complexiteit van het leven naar voren brengt.203  

 Geïnspireerd door het werk van Ingarden trachtte Iser ook vat te krijgen op de 

diepere onuitgesproken dimensie van het kunstwerk. De literaire tekst verwijst niet direct 

naar de werkelijkheid, maar schept iets wat niet werkelijk bestaat. Onbepaaldheid 

(Unbestimmtheit, term afkomstig van Ingarden die Iser verder uitwerkt) ontstaat doordat de 

literaire werkelijkheid niet herleid kan worden tot de werkelijkheid buiten de tekst en niet 

                                                           
202 Luxemburg, J. van, M. Bal en W. G. Westeijn, Over literatuur, 4de druk, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 1999, p. 

13-26. 

203 Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2009, p. 24-25. 
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tot de beleving van de lezer. Deze vaagheid vraagt een actievere participatie van de lezer.204  

 

§7.2 Ideologie in jeugdliteratuur  

Peter Hollindale onderscheidt drie vormen waarin ideologie aanwezig kan zijn in de roman. 

Ten eerste kan ideologie open of expliciet verschijnen in de tekst. De auteur neemt duidelijk 

een positie in met betrekking tot sociale, politieke en morele waarden. De lezer is door deze 

expliciete manier van lering eerder geneigd zich te verzetten tegen het overbrengen van 

waarden en normen omtrent een bepaalde kwestie. De tweede categorie is passieve 

ideologie: de opvattingen van de auteur zijn impliciet aanwezig in de tekst, zij zijn niet 

onderzochte veronderstellingen. De derde vorm heeft betrekking op de woorden, de 

conventies en de codes die de tekst vormen, de ideologie is inherent aan taal.205  

 Om de manier waarop het concept representatie wordt verbonden aan taal en cultuur 

kan gebruikt worden gemaakt van de intentionele, de reflectieve en deconstructieve theorie. 

De eerste theorie van representatie is de reflectieve, ofwel mimetische benadering, deze gaat 

uit van het concept dat de betekenis in het object, de persoon, het idee of de gebeurtenis in de 

realistische wereld ligt. De tweede benadering stelt dat woorden betekenen wat de auteur of 

spreker wil dat ze betekenen, dit wordt de intentionele theorie genoemd. Toch dient hierbij 

opgemerkt te worden dat taal geen private aangelegenheid kan zijn, om de taal te delen zal 

de zender gebruik moeten maken van de regels, codes en conventies van taal.206 Ten derde 

de constructieve benadering, deze werkt vanuit het idee dat de mensen zelf betekenis 

construeren door het gebruik van representatieve systemen, zoals tekens en concepten. Deze 

theorie kan met behulp van de theorieën van Ferdinand de Saussure, Roland Barthes en 

Michel Foucault worden gebruikt voor het ontrafelen van ideologie. Aspecten uit hun 

theorievorming die worden ingezet zijn het onderscheid tussen signifiant – signifié in het 

systeem. Barthes stelt dat er een systeem is van denotatie en connotatie. De mythe is een 

semiologisch systeem waarin een betekenaar, het betekende en teken kan worden 

onderscheiden. De mythe wordt gelezen als een systeem van feiten in plaats van een 

semiologisch systeem. Foucault is gericht op de productie van kennis, onder het discours 

worden beweringen verstaan die een bepaald standpunt ondersteunen.    

                                                           
204 Ghesquière, R., Jeugdliteratuur in perspectief, Leuven/Den Haag, Acco, 2009, p. 24-25. 

Iser, W., Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa, Universitätsverlag, 

Konstanz, 1971, p. 12-13. 

205 Stephens, J., Language and Ideology in Children’s Fiction, New York, Longman, 2009, p. 9-11. 

206 Idem, p. 15 en 25. 
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Eco vat een code op als een conventionele regel die betekenis vastlegt. Dat een code 

doorbroken kan worden duidt op het conventionele kenmerk. Wanneer er sprake is van een 

verstarde code spreken we van ideologie. Om ideologie te ontrafelen maken we gebruik van 

de narratologie, waaronder de rol van de verteller en de focalisatoren, en de strategieën van 

Thompson in tekst en taalgebruik (vormen van legitimatie, dissmilisatie, unificatie, 

fragmentatie en reïficatie) goed in te zetten zijn voor het ontrafelen van ideologie.  

 

§7.3 Pedagogische en literaire maatstaven  

De vorm en de manier waarop het thema wordt uitgewerkt dragen bij aan het niveau van de 

roman en de mogelijkheden voor het implementeren van de roman in het literatuur – en 

geschiedenisonderwijs in de onderbouw van de middelbare school.    

 De roman van Beckman is traditioneel belerend met haar expliciete ideologie en 

eenzijdige uitwerking van thematiek. Het boek heeft weinig literaire waarde, de kunstgrepen 

zijn behoudend en belerend. Het boek is eenduidig in zijn ideologie. Het verhaal wordt 

afgesloten met een naschrift waarin het opgerichte slavenfonds wordt toegelicht. De 

historische verantwoording is informatief, maar mager in haar omvang. De koppeling naar 

het heden is verouderd, maar wel sterk voor de beleving van de jeugd. Het boek kan worden 

ingezet voor het leren lezen van eenvoudige jeugdliteratuur en de kennismaking met het 

genre van de historische jeugdroman. De roman sluit goed aan op de huidige waarden en 

normen met betrekking tot slavernij en is daardoor didactisch goed inzetbaar voor het 

geschiedenisonderwijs. Het boek kan een aanleiding vormen voor een gesprek over slavernij.

 Anansi’s web wordt gekenmerkt door vernieuwing, de vorm waarin Rood het thema 

uitwerkt  is verrassend. Het boek ontleent veel literaire waarde aan de vertelstructuur, 

perspectiefwisseling en symboliek. In de roman bevinden zich verschillende lagen: 

interpretaties kunnen gericht worden op diverse facetten van de vertelling. Rood werkt met 

onbepaaldheid waardoor zij een groot beroep doet op de actieve houding van de lezer. Aan 

het einde van haar roman geeft Rood een verantwoording waaruit blijkt dat zij zich door het 

voeren van gesprekken, het volgen van rondleidingen en het lezen over de culturen die in 

haar boek aan de orde komen goed verdiept heeft in de historie. Anansi’s web is een roman 

waarbij de ideologische code zich geheel bevindt in taal, tekens, conventies en codes. Voor 

middelbare scholieren is het boek literair gezien zeer uitdagend, het kan gebruikt worden 

om over opbouw en perspectief te leren. Tevens kan aandacht worden besteed aan de 

Anansi verhalen die inmiddels ook in onze multiculturele samenleving bekend zijn.  De 

Anansi verhalen kunnen zowel bij de les Nederlands als geschiedenisles worden besproken. 
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De roman is zeer realistisch en actueel, hij vormt een goede ingang voor een gesprek over het 

slavernijverleden en het heden. Het is goed mogelijk in te haken op de multiculturele 

samenleving waar de hoofdpersonen mee van doen hebben en deze op de leefwereld van de 

leerlingen te betrekken.         

 De roman Sisa is weinig realistisch, het avontuur staat op de voorgrond en de 

gebeurtenissen zijn onwaarschijnlijk. Pool heeft een pedagogische insteek, maar het 

avontuur prevaleert boven de historische informatie, expliciete en passieve ideologie worden 

afgewisseld. Het verhaal is eenvoudig gestructureerd, de taal kent zo nu en dan een 

metafoor op niveau, het verhaal bevat enkele lagen maar de ideologie stuurt aan op 

interpretatie. Pool heeft een literatuurlijst in haar roman opgenomen waarin historische 

werken worden genoemd die zij heeft gebruikt om een beeld te krijgen van de historische 

situatie. De roman van Pool is literair gezien eenvoudig, hij kan voor de les Nederlands 

worden ingezet bij de behandeling van verhaalaspecten, met name de ontwikkeling van 

personen. Pool haalt een lied aan dat een mooie aanleiding biedt om over verschillen tussen 

rassen en discriminatie na te denken en te spreken. Dit kan zowel in de les geschiedenis als 

Nederlands plaatsvinden. Bij de les geschiedenis dient het boek meer als illustratie vanwege 

het avontuurlijke karakter van deze historische roman.      

 Ondanks de twee belevingswerelden die worden voorgespiegeld kan Lara & Rebecca 

niet los worden gezien van ideologie. Iedere tekst bevat immers ideologie. Bijvoorbeeld 

wanneer de naïeve Lara een gesprek opvangt waarin mensen als koopwaar worden geduid, 

of als haar wordt verteld dat het niet gepast is dat een slaaf kan lezen. Lara & Rebecca bevat 

passieve ideologie, maar de meeste ideologie zit hem vooral in tekens, conventies en codes. 

De roman heeft een creatieve vorm en biedt mogelijkheden tot interpretatie. Het verhaal is 

realistisch, Vereecken geeft in haar nawoord informatie over de verschillende historische 

termen en gebeurtenissen die in de context van de roman een rol spelen. Vanwege de 

literaire waarde is de roman interessant voor een bespreking van perspectief, opbouw en 

ontwikkeling van personages binnen de les Nederlands. Ook voor de les geschiedenis is de 

roman een waardevol boek omdat twee visies op de ontwikkelingen in de slavernij worden 

weergegeven en de historische gebeurtenissen achter in de roman nog verder worden 

toegelicht.           

 De roman Medicijnmeester is interessant vanwege de manier waarop de religie als 

uiting van de Afrikaanse identiteit wordt gepositioneerd in verschillende eeuwen. Literair 

gezien kent de roman weinig dimensie, het boek beperkt zich tot een bijzondere structuur en 

enige beeldspraak. De ideologie is zowel expliciet als passief aanwezig, waardoor nogal 
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aangestuurd wordt op interpretatie. De expliciete verschijningsvorm van ideologie werkt een 

belerend karakter in de hand. Het literatuuronderwijs zal kunnen inzoomen op de structuur 

en motieven van de roman. Vanwege de uitgebreide beschrijvingen vraagt de roman een wat 

ouder publiek. Lezers dienen voor een goede analyse de gehele roman te lezen waardoor de 

roman afgeraden wordt voor het literatuuronderwijs. De doelgroep kan dan beter met een 

meer literair boek en een minder sterke ideologie worden geconfronteerd zodat gemiddeld 

een betere leeservaring wordt opgedaan en meer literaire competentie wordt bewerkstelligd. 

De geloofwaardigheid en het thema maken het boek toepasbaar in de les geschiedenis op het 

vlak van religie en cultuur van de slaven.        

 

§7.4 De historische roman voor het literatuur– en geschiedenisonderwijs   

Na de analyse van de historische jeugdromans blijkt dat de historische jeugdroman, 

verschenen na 1984 handelend over het venster slavernij, goed ingezet kan worden voor het 

literatuur- en geschiedenisonderwijs. De romans kunnen in zijn geheel worden gelezen, of 

middels fragmenten kunnen aspecten worden behandeld. Voor een goed begrip van de 

literaire kwaliteiten als structuur, wordt een enkele keer geadviseerd de gehele roman te 

lezen. Voor het literatuuronderwijs is de mate van literaire waarde van belang voor het 

niveau en leerjaar waarop de roman wordt toegepast in het onderwijs. Lessen kunnen 

worden gemaakt met vragen over literatuur en geschiedenis. Voor de les geschiedenis biedt 

de roman een interessante kijk op het verleden. Via leesfragmenten kunnen de leerlingen 

kennismaken met historische aspecten en zich hierin verdiepen.    

 Anderzijds zijn de romans niet alle van hoge literaire waarde, twee romans worden 

gekenmerkt door literaire kwaliteiten, de andere drie sluiten aan op het kennismaken met 

eenvoudige jeugdliteratuur. Voor de meer literaire romans is het lezen van de gehele roman 

voor goed begrip functioneel, hiervoor is echter niet altijd tijd beschikbaar. De ene roman is 

meer doordrongen van de historie dan de ander, het functioneert dan ook niet als 

geschiedenisboek, maar dient als vertrekpunt voor een les over slavernij met de verdieping 

naar een specifiek historisch moment.       

 Tevens worden sommige romans overheerst door een belerende toon en dient daar, 

in het kader van een doorgaande leeslijn, goed mee worden omgesprongen door 

bijvoorbeeld het benoemen van de belerende toon en hier met de leerlingen over te spreken, 

zij kunnen de roman hierdoor beter plaatsen in het genre.    

 Ondanks deze kanttekeningen kan gesteld worden dat de historische jeugdroman 

verschenen na 1984 goed inzetbaar is voor literatuur- en geschiedenisonderwijs in de 



165 
 

onderbouw van de middelbare school. De besproken romans bieden mogelijkheden voor de 

les literatuur; voor de verschillende leerwegen zijn boeken op niveau te verkrijgen. De 

boeken lenen zich goed voor de verwerking van vragen voor de ontwikkeling van een 

literaire competentie. Voor de geschiedenisles bieden de boeken een aansprekend kader om 

van daaruit de historische feiten te gaan behandelen. De opdrachten leveren ook een bijdrage 

aan het (samen)werk-, denk- en creatieve vermogen van de leerlingen. Lessuggesties worden 

geboden voor leerlingen van verschillende leerwegen in de onderbouw van de middelbare 

school. Docenten dienen de voorstellen enigszins aan de specifieke behoeften van hun klas 

aan te passen. 

 

§7.5 Aanbevelingen 

Het zou voor vervolgonderzoek interessant zijn om te kijken naar het functioneren van de 

lessuggesties in de praktijk van het onderwijs. Het accent zou dan gelegd kunnen worden op 

de bijdrage van de historische jeugdromans aan de vorming van een referentiekader rondom 

slavernij en de opbouw van een literaire competentie.     

  Een verder punt van onderzoek is het ontwikkelen van lessuggesties  voor de 

praktijkgeoriënteerde leerwegen van het vmbo. Hierbij zal veel meer de nadruk moeten 

liggen op het vakoverstijgende omdat je meer toewerkt naar de algemene ontwikkeling van 

een maatschappelijke visie.           

 

Deze scriptie heeft als doel een handreiking te bieden aan het onderwijs door een brug te 

slaan tussen theorie (rapport) en praktijk (het onderwijs): een verslag van het concretiseren 

van de historische jeugdroman handelend over het venster slavernij voor de lespraktijk.   
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Samenvatting 

 

In deze scriptie wordt getracht een brug te slaan tussen theorie en praktijk. In 2006 

presenteerde de Commissie Van Oostrom de vijftig vensters die iedere Nederlander zou 

moeten kennen. De canon is met name ontwikkeld als handreiking voor het onderwijs. In het 

rapport doet de commissie bij ieder venster aanbevelingen van historische jeugdromans die 

aansluiten op het betreffende onderwerp. In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre de 

historische jeugdroman, verschenen na 1984 handelend over het venster slavernij, inzetbaar 

is voor het literatuur- en geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het vwo, de havo en 

het vmbo-t. Om te bepalen in hoeverre de historische jeugdroman handzaam is voor het 

gebruik in de les literatuur en geschiedenis wordt gewerkt met een instrumentarium 

waarmee literaire waarde en ideologie kan worden waargenomen. Voor het vaststellen van 

literaire waarde wordt gebruik gemaakt van de narratologie en hedendaagse 

literatuuropvattingen. Hollindale stelt dat ideologie zich op drie manieren kan 

representeren. Met behulp van verschillende theorieën over representatie, waaronder de 

constructieve benadering die voortkomt uit de semiotiek, kan ideologie worden ingeschaald.

 Tot de data van het onderzoek worden enkel oorspronkelijk Nederlandstalige romans 

gerekend in verband met de omvang van het onderzoek. Vijf romans worden met behulp 

van het opgestelde instrumentarium geanalyseerd (kwalitatief onderzoek). Na de analyse 

van de romans valt op dat het niveau van literaire waarde verschilt. Aan twee boeken kan 

een hoge literaire waarde worden toegeschreven, de andere drie kunnen meer als een 

kennismaking met eenvoudige jeugdliteratuur worden bezien. Iedere tekst bevat ideologie, 

opvallend is dat de ideologie bij de romans met een hoge literaire waarde veel meer kritisch 

is verhuld in de mythe van tekens, codes en conventies. Bij de eenvoudige historische 

jeugdromans is de ideologie meer expliciet ofwel passief aanwezig.   

 De mate van literaire waarde en de vorm waarin ideologie aanwezig is in de roman 

werkt door op de mogelijkheden om de romans in te zetten in het onderwijs. De 

aanbevelingen van de commissie voorzien in de verschillende leerniveaus en bieden zowel 

mogelijkheden voor de lessen literatuur als geschiedenis. Voor de romans worden 

aanbevelingen gedaan. Natuurlijk vragen deze aanbevelingen van de docenten een 

tijdsinvestering.          

 Voor verder onderzoek is het interessant te kijken naar de meer praktische leerwegen 

van het vmbo en is het toetsen van de lessuggesties in de lespraktijk een aanvulling omdat 

dan uitspraken kunnen worden gedaan over het functioneren van de romans in de praktijk.  
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