
Je verplaatsen in werelden die dichtbij 
of  juist verder van je af  staan. Je ver-
plaatsen in andere personen en situa-
ties en daarover met elkaar in gesprek 
gaan. Dat is precies wat de leraren 
Nederlands doen die de afgelopen tijd 
bezig geweest zijn met het ontwikkelen 
van de website Praten over romanfrag-
menten. De website is een initiatief  
van zes leraren en een vakdidacticus 
Nederlands. Margaret Haarmans, Hilde 
Stinstra en Hans Goosen praten er 
graag over door. 

Margaret geeft les in De Philips van 
Horne Scholengemeenschap en Het 
College in Weert. Nederlands is, volgens 
haar, een belangrijk en gevarieerd vak, 
waarbij kritisch leren nadenken essenti-
eel is. “In deze tijd is het belangrijk dat 
jonge mensen hun weg vinden in alle in-
formatie die op hen afkomt.” Daar komt 
literatuur dan ook onmiddellijk om de 
hoek kijken, omdat literatuur leerlingen 
leert kritisch na te denken over zichzelf  
en over de maatschappij waarin ze 
functioneren. 

Hilde geeft Nederlands op het ds. Pier-
son-college in ’s-Hertogenbosch. Ze wil 

er leerlingen vooral meegeven dat  
ze kritisch moeten zijn op wat ze  
lezen en horen, maar ook op wat ze  
zelf  vinden, zeggen en schrijven. “Ik wil 
dat ze iets leren van de boeken én dat 
ze hun wereldbeeld vergroten. Het kan 
zijn dat ze leren hoe iets in de maat-
schappij of  in de wereld in elkaar zit, 
maar het kan ook zijn dat ze iets over 
zichzelf  leren of  over de mensen om 
zich heen.” 

Hans, die de groep bij elkaar heeft 
gebracht, heeft ruim veertig jaar in 
het voortgezet onderwijs gewerkt als 
leraar Nederlands en de laatste 25 jaar 
ook als vakdidacticus aan de leraren-
opleiding Nederlands in Tilburg. Hij 
laat zich inspireren door het werk van 
Aidan Chambers en Tanja Janssen, 
vanuit het idee om literatuuronderwijs 
betekenisvol en lezersgericht aan te 
bieden. Een van de belangrijkste doelen 
van literatuuronderwijs is volgens Hans 
dat leerlingen kunnen ervaren dat er 
verschillende manieren van lezen zijn, 
dat verschillende interpretaties van ge-
lezen literatuur mogelijk zijn én dat het 
gezamenlijk verkennen van de mogelijke 
betekenissen de moeite waard is. 

NIEUWE INZICHTEN 
VANUIT EIGEN  
BELEVINGSWERELD
Leerlingen verschillen in de emotionele 
en verbeeldende leesbelevingen die 
ze hebben. Het idee van praten over 
romanfragmenten sluit hierbij aan. Door 
te praten over literatuur doen leerlingen 
nieuwe inzichten op over zichzelf  en de 
wereld om zich heen. “Wat je merkt is 
dat leerlingen verschillende conclusies 
trekken uit een verhaal of  romanfrag-
ment, omdat ze het verhaal vanuit hun 
eigen belevingswereld en met hun eigen 
bagage lezen. Dat levert waardevolle 
gesprekken op over hoe de leerlingen in 
het leven staan, hoe ze tegen de wereld 
aan kijken, over wat ze hebben meege-
maakt en wat ze daarvan geleerd heb-
ben.” En je maakt volgens Hilde leerlin-
gen nieuwsgierig. Ze maken kennis met 
veel nieuwe boeken en als een fragment 
de leerlingen aanspreekt, dan is de stap 
kleiner om dat boek in z’n geheel te 
gaan lezen. Op die manier kun je werken 
aan de leesmotivatie van leerlingen.  
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‘Welk gevoel krijg je bij het lezen van het fragment?’ Een van de op-
drachten bij een romanfragment uit Birk van Jaap Robben, een verhaal 
over een jongen op een klein eilandje voor de kust van Noorwegen. 
Over andere werelden gesproken. Om over grenzen heen te gaan, hoef  
je echt niet ver weg. Dat kan ook tijdens de lessen literatuur. 



HET SMELT,  
DE OMWEG,…
Op de website staan momenteel twintig 
fragmenten van recente romans. Bij de 
keuze van de fragmenten geldt als be-
langrijkste vraag of  het fragment bedoeld 
is voor de beoogde leerlingen. Daarvoor 
lenen zich allerlei scènes: een pijnlijke 
situatie of  een belangrijk keuzemoment 
voor de hoofdpersoon, een scène waarin 
tegenstrijdige gevoelens de kern vormen, 
een open plek die nieuwsgierigheid 
opwekt, een herkenbare inhoud zoals 
verliefdheid, knellende familiebanden, 
schuldgevoelens, enzovoort.
Het smelt, de debuutroman van Lize 
Spit, en De omweg van Gerbrand 
Bakker zijn fragmenten waar alle drie 
de initiatiefnemers met name trots op 
zijn. Margaret vindt in Het smelt het 
keuzemoment erg mooi. Het gaat in het 
fragment over drie gezworen vrienden, 
Pim, Laurens en Eva, die zich in hun 
puberteit dwars gedragen, onzeker 
zijn, elkaar uitdagen en de grenzen 
opzoeken. Hun vriendschap wordt op 
de proef  gesteld. In het geselecteerde 
fragment geven ze elkaar behoorlijk hef-
tige opdrachten. Leerlingen denken met 
elkaar na over welke opdrachten ze het 
ergste vinden en of  ze in zo’n situatie 
onder vrienden een dergelijke opdracht 
zouden durven te weigeren.
In De omweg verplaatsen leerlingen 
zich in de emotionele toestand van een 
‘verdwenen’ vrouw. De vrouw maakt een 
aantal onverwachte keuzes, waarbij je 
als lezer meekrijgt wat ze daarbij denkt 
en voelt, hoewel je niet meteen weet wat 
er precies aan de hand is. Volgens Hans 
is het voor leerlingen uit de bovenbouw 
interessant om vanuit zo’n ander per-
spectief  naar ingrijpende omstandig-
heden te kijken. Leerlingen vragen zich 
af  of  ze zich kunnen voorstellen dat de 
vrouw wilde verdwijnen, en wat ze in 
haar situatie zouden doen. Immers, met 
haar vlucht ontneemt ze ook mensen uit 
haar omgeving de mogelijkheid om haar 
bij te staan of  te troosten. 

WEG MET  
VERHAALANALYSE 
EN LITERATUUR- 
GESCHIEDENIS?
Natuurlijk zijn verhaalanalyse en 
literatuurgeschiedenis ook belangrijk, 
maar volgens Margaret is literatuur 
meer dan dat. “Ons literatuuronderwijs 
is te schriftelijk geworden. Het gaat 
om praten, gedachten uitwisselen, met 
mensen in contact komen. Het hebben 
over: wat is jouw plaats op deze wereld? 
Hoe acteer jij? Welke keuzes maak jij? 
Hoe voel jij je? Snap jij ook hoe de ander 
zich voelt? Deze manier van literatuur 
benaderen speelt hierop in.”
Hilde benadrukt dat deze vorm van lite-
ratuuronderwijs een mooie aanvulling is 
op verhaalanalyse en literatuurgeschie-
denis, niet in plaats van. Ze besteedt in 
haar lessen namelijk ook veel tijd aan 
literatuurgeschiedenis, zodat leerlingen 
gaan inzien welke invloed het geschre-
ven woord heeft en wat de verhalen uit 
het verleden en het heden ons vertellen 
over de wereld waarin we leven. 

WEG MET HET  
OUDEMANNEN- 
IMAGO!
Collega’s zijn enthousiast over de keuze 
van de romans en de bijbehorende op-
drachten. Ze zien deze andere vorm van 
literatuur als een uitdaging. Met name 
ook omdat je na een lesuur een roman-
fragment afgerond hebt, besproken én 
daarmee de interesse van leerlingen 
voor het boek kunt hebben gewekt.
Andere collega’s zijn wat terughouden-
der, omdat de uitvoering in de les vraagt 
om gesprekken voeren met leerlingen 
over zeer wezenlijke dingen. Leraren ge-
ven aan dat het voor hen als gespreks-

leider niet altijd zo eenvoudig is om een 
bescheiden rol te vervullen en de reac-
ties van leerlingen centraal te stellen. 
Maar uiteindelijk kan elke leraar met het 
materiaal werken, benadrukt Hilde. Ook 
omdat de gesprekken niet altijd klassi-
kaal gevoerd hoeven te worden.
De leraren zouden graag zien dat de 
website bekend wordt en door colle-
ga’s actief  wordt gebruikt. Regelmatig 
nieuw materiaal plaatsen is een van 
de ambities van de werkgroep, om-
dat leerlingen door deze lessen op de 
hoogte blijven van nieuwe literatuur en 
jonge auteurs. “Leerlingen zien zo dat 
literatuur niet alleen maar geschreven 
wordt door stoffige, oude mannen”, al-
dus Hilde. Literatuur moet toegankelijk 
zijn, leerlingen moeten zich erin kunnen 
herkennen! Daarbij zou het mooi zijn 
om samenhang aan te brengen, dus 
een lessenreeks te ontwikkelen met een 
aantal romanfragmenten. “Zo kunnen 
leerlingen een ontwikkeling doorma-
ken, waarbij ze in stapjes leren hoe ze 
min of  meer zelfstandig met elkaar de 
inhoud en de vorm van een fragmentbe-
spreking kunnen realiseren.”
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Meer lezen?
• Deze bijdrage verscheen 

eerder in het Nederlandse 
tijdschrift Van 12 tot 18, dat 
maandelijks verschijnt en 
artikelen bevat over zaken 
die het voortgezet onderwijs 
betreffen. Het spectrum van 
onderwerpen is breed, net als 
het secundair onderwijs zelf. 
Meer informatie vind je op de 
website www.van12tot18.nl. 

• Wil je graag meer weten over 
de romanfragmenten en de 
lesuitwerkingen? Surf  dan 
naar www.pratenoverroman-
fragmenten.nl. 


