
de historische roman 69

   2008     de leeswelp 2

door Mirjam Noorduijn

“Het verleden moet men als springplank 
gebruiken, niet als sofa”. Deze wijze woor-
den van de Britse oud-premier Harold 
Macmillan vormen een mooi en ideaal ver-
trekpunt voor een persoonlijke beschou-
wing over historische jeugdboeken (anno 
2008). Immers, in zo’n stuk  mag en kan 
de eigen leeservaring van weleer niet ont-
breken. Welke titels zijn gebleven? Welke 
historische verhalen zijn gebleven? Welke 
verhalen zijn voorgoed vastgelegd in het 
geheugen? Welke verhalen deden hongeren 
naar meer? Naar meer verhalen? Naar meer 
geschiedenis? En — de interessantste vraag 
— waarom? 

De titels die me onmiddellijk te 
binnen schieten zijn er — voor een 
veellezer begin jaren ‘70  van de 
vorige eeuw — slechts vier: Fulco 
de minstreel (1892) van C. Johan 
Kievit, De scheepsjongens van Bon-
tekoe (1924) van Johan Fabricius, 
De kinderkaravaan (1949) van An 
Rutgers van der Loeff en Levende 
bezems (1940) van Lisa Tetzner. 
Vier toen al ‘oude’ boeken. Vier 
heel verschillende klassiekers waar-
tegen Thea Beckmans Kruistocht in 
spijkerbroek (1973) het jammerlijk moest 
af leggen. Het verhaal van de 15-jarige 
Dolf Wega die middels een experimenteel 
apparaat naar een middeleeuws verleden in 
Duitsland wordt geflitst, is (in die jaren) 
nooit uitgelezen. Het gegeven van de tijd-

reis werd te ongeloofwaardig bevonden, 
Dolf te ‘modern’ en de landschapsbeschrij-
vingen te veel, te saai en te veel de plot 
onderbrekend.

Ik wilde avontuur, romantiek, 
drama, tragiek, spanning, betoverende 
woorden, vaart in de gebeurtenissen en 
levensechte mensen. Ik wilde van binnen 
uit die vroegere tijd, die heel andere wereld 
meemaken. Kortom, ik wilde — heel 
belangrijk — échte geschiedenis. De 
wetenschap dat Fabricius’ verhaal over de 
romantische Hajo, de dikke onhandige 
Padde en verstandige Rolf met als hoog-
tepunt de waargebeurde explosie van de 
Nieuw-Hoorn, geïnspireerd was op het 
scheepsjournaal van schipper Willem IJs-
brantsz Bontekoe (1587-1657) over zijn 

onwaarschijnlijke reis in 1618 naar Bantam, 
gaf een extra dimensie aan De scheepsjon-
gens van Bontekoe. Door die directe con-
frontatie met het verleden maakte zich een 
sensatie van mij meester. Zoals dat ook 
gold voor het door Rutgers van de Loeff 

tot leven gebrachte ‘krantenartikel’ over 
zeven verweesde Amerikaanse kinderen, 
die in 1844, gehoor gevend aan de droom 
van hun ouders, dwars door de onherberg-
zame Rocky Mountains trokken op weg 
naar het “heerlijke beloofde” vruchtbare 
dal van de Columbia River in Oregon. Én 
voor Tetzners politiek, sociaal bewogen 
verhaal, ontleend aan een bestaand histo-
risch document, over 19e-eeuwse Zwitserse 
jongens die uit bittere armoede aan Mila-
nese schoorsteenvegers werden verkochten 
om als “levende bezems” met hun handen 
het roet uit de schoorstenen te vegen.

Behalve bovengenoemde verhalen 
zijn er ook nog een aantal boeken over 
het meer nabije verleden van de Tweede 
Wereldoorlog die indertijd een onuitwis-

bare indruk hebben gemaakt: De 
schuilplaats (1974) van Johanna 
Reiss. En natuurlijk Het achterhuis 
van Anne Frank. Maar, ook al wordt 
de lezer in deze boeken pijnlijk en 
indringend geconfronteerd met een 
afschrikwekkend verleden, Anne 
Franks dagboek is geen roman en 
ook Reiss’ verhaal is te biografisch 
om tot het genre van de historische 
(jeugd)roman te rekenen.

De verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog zijn derhalve een genre apart, 
een subgenre binnen dat van de historische 
jeugdroman. Immers, veel van die verhalen 
zijn opgeschreven vanuit een eigen erva-
ring. Auteurs als Jan Terlouw (Oorlogswin-
ter, 1972) en Peter van Gestel (Winterijs, 

Met een schok in het diepe van het verleden

Een goede historische roman laat je de confrontatie aangaan met het 
verleden, met persoonlijke levens uit die tijd, van binnenuit verteld. Een 
goede historische roman dwingt je je onder te dompelen in een andere 
tijd, een andere wereld. Vier critici buigen zich in deze bijdragen over de 
tendenzen in de huidige historische jeugdroman. Eefje Buenen en Jet Mar-
chau gaven vorige maand een stand van zaken voor de historische jeugdro-
man in Nederland en Vlaanderen, in dit nummer werpt Mirjam Noorduijn 
een kritische blik op het literaire gehalte van het genre, Eefje Buenen por-
tretteert de koningin van de Nederlandstalige historische roman, Thea 
Beckman, en Vanessa Joosen peilt naar het succes van Philip Pullman. Slag bij Hastings 1066, tapijt van Bayeux

“Een onontkoombare confrontatie met het 
verleden, met alledaagse mensen en/of kinderen 

die je hun persoonlijke verhaal vertellen en je 
aldus laten delen in hun diepste beleving van dat 

verleden, ‘echt gebeurd’ en een organische 
verbondenheid van de geschiedenis met het 

verhaal, zijn kennelijk van groot belang 
om historische (jeugd)verhalen als 

‘onvergetelijk’ te etiketteren.”
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2001) hebben de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt. Die schrijven anders dan 
auteurs die de betreffende periode voorna-
melijk uit overlevering, historische bron-
nen en documentatie kennen. 

Natuurlijk, elke contemporaine 
roman verandert op den duur logischer-
wijs in een historisch interessant en boei-
end document. Denk aan bv. Afke’s tiental 
(1903) van Nynke van Hichtum, haar 
klassiek geworden verhaal — gebaseerd op 
de ‘thuisverhalen’ van haar dienstmeisje 
— over een arm Fries plattelandsgezin dat 
aan het einde van de 19e eeuw met tien 
kinderen moest zien te overleven. Maar 
Afke’s tiental is nooit als historische roman 
bedoeld. In deze jeugdroman — zoals in 
élke contemporaine roman — is de ver-
houding tussen dat wat beschreven en dat 
wat weggelaten is, omdat het voor de lezer 
als bekend kan worden verondersteld, een 
hele andere dan in een ‘echte’ historische 
roman. Overigens wordt ook De kinderka-
ravaan van Rutgers van der Loeff niet door 
alle jeugdliteraire deskundigen als een 
zuiver historische jeugdroman gezien. In 
het hoofdstuk ‘Onvoltooid verleden tijd’ 
in De hele Bibelebontse berg: de geschiedenis 
van het Nederlandse kinderboek in Neder-
land en Vlaanderen van de middeleeuwen 
tot heden (Querido, 1990) laat Neerlandi-
cus Harry Bekkering De kinderkaravaan 
bewust buiten beschouwing. De betekenis 
van dit boek vindt hij, ligt eerder binnen 
het genre van het maatschappijkritische 
kinderboek. Het verhaal gaat inderdaad 
niet over klassieke historische helden, maar 
over ‘gewone’ kinderen. Het verhaal is dui-
delijk ook niet geschreven om het histori-
sche bewustzijn van kinderen te vergroten, 
maar vertelt over het leven in een voorbije 
tijd in al zijn tragiek en vreugde. Het ver-
haal gaat, en daarin schuilt voor mij zijn 
klassiek makende kracht, over meer dan 
louter spannende romantische ‘eind-goed-
al-goed’-avonturen: het gaat over heimwee, 
over zelfoverwinning, over schuldgevoel, 
over eenzaamheid en over verbondenheid 
in de aanblik van de dood. In die zin wijkt 
De kinderkaravaan inderdaad af van het 
aloude uit de 19e eeuw stammende his-
torische-romanconcept, dat een verhaal 
fantaseert rond een historische persoon of 
gebeurtenis.

Eigenlijk was Rutgers van de Loeff 
(en dit geldt zeker ook voor Lisa Tetzner) 
haar tijd ver vooruit: Zij schreef met De 

kinderkaravaan een van de eerste ‘moder-
nere’ historische jeugdboeken. Een boek 
waarin de mens centraal staat: Een kind 
dat een historische gebeurtenis (de trek 
naar het Westen) vanaf de zijlijn mee-
maakt. Een angstige 13-jarige jongen 
(John Sager) die zijn broer en zusjes door 
de Rockies moet leiden. Die zich daarover 
schuldig voelt. Die twijfelt. Die wordt 
bevangen door eenzaamheid, radeloosheid 
en wanhoop.

Rutgers van der Loeff dwingt je 
jezelf open te stellen voor een heel andere 
wereld en voor een heel andere tijd. Ze 
dwingt je jezelf in het wezenlijk andere 
te verdiepen. Haar houding t.o.v. werk en 
lezers was — binnen het genre van de his-
torische jeugdroman — heel vernieuwend 
in 1949. En eigenlijk — het is treurig dat te 
moeten constateren — is die dat nog steeds, 
ondanks haar weinig bijzondere of origi-
nele schrijfstijl. Een onontkoombare con-
frontatie met het verleden, met alledaagse 
mensen en/of kinderen die je hun per-
soonlijke verhaal vertellen en je aldus laten 
delen (en delen is niet hetzelfde als iden-
tificeren!) in hun diepste beleving van dat 
verleden, ‘echt gebeurd’ en een organische 
verbondenheid van de geschiedenis met het 
verhaal, zijn (voor mij) kennelijk van groot 
belang om historische (jeugd)verhalen als 
‘onvergetelijk’ te etiketteren. En vermoe-
delijk gelden die criteria voor meer lezers, 
getuige de blijvende herdrukken van De 
scheepsjongens van Bontekoe, De kinderka-
ravaan en Levende bezems. 

Enerzijds bewijzen die herdruk-
ken de kracht van de boeken. Anderzijds 
bewijzen ze ook dat de ontwikkeling van 

de (Nederlandse) historische jeugdro-
man al decennia lang stilstaat. Min of 
meer. Natuurlijk, sinds de jaren ‘70 is er 
meer oog voor historische juistheid en 
is er minder sprake van subjectieve wil-
lekeur en verheerlijking van het verleden. 
De historische-jeugdboekenauteurs zijn 
zelfs heel correct geworden. Liefst door-
breken ze vooroordelen en stereotypen. 
Daarom draait het in de boeken ook niet 
langer om de avonturen van bekende histo-
rische helden, maar om de levens van heel 
gewone mensen. Liefst mensen met wie de 
lezers zich kunnen identificeren.

Helaas hebben die criteria de afge-
lopen decennia tot maar weinig vernieu-
wende historische jeugdromans geleid. Het 
streven naar historische juistheid resulteert 
vaak in te veel beschrijvingen, te veel 
uitleg, te veel documentatie. De wens dat 
de lezer zich kan identificeren met de cen-
trale figuur leidt tot ergerlijke wandelende 
anachronismen: 21e eeuwse stadse kin-
deren met een 21e eeuwse levenshouding 
lopen onbevangen rond in de middeleeu-
wen, de Gouden Eeuw of de Napoleonti-
sche tijd. En door hun politieke correcte 
houding vergeten auteurs dat moraal aan 
tijd én situatie gebonden is (en dus niet uit 
geschiedenisverhalen kan worden gedestil-
leerd) en dat avonturen en helden nu een-
maal onlosmakelijk verbonden zijn met de 
geschiedenis. 

“War makes rattling good history; 
but peace is poor reading”, schreef de 
Britse auteur Thomas Hardy indertijd al 
in The dynasts (1908), zijn toneelstuk over 
de Napoleontische oorlogen. En hij heeft 
gelijk. Zelfs een professioneel historicus 
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als Frank Ankersmit (hoogleraar intel-
lectuele en theoretische geschiedenis in 
Groningen) pleit in zijn boek De sublieme 
historische ervaring (De Leeswolf 2007, p. 
312), geïnspireerd door J. Huizinga, voor 
een meer romantisch geschiedbesef, voor 
een directe ervaring en confrontatie met 
het verleden, voor een historische sensatie, 
als aanvulling op de objectieve benadering 
van de geschiedenis. Juist een auteur van 
een historische (jeugd)roman kan zonder 
schroom vanuit zijn of haar gevoelens 
over het verleden de verbeelding prachtig 
laten spreken en een historische sensatie 
bewerkstelligen. Hij of zij heeft immers 
geen enkele plicht — in tegenstelling tot 
geschiedwetenschappers — tot objecti-
viteit. Jammer daarom dat maar weinig 
hedendaagse historische-jeugdboeken-
auteurs die vrijheid optimaal gebruiken. 
Jammer dat maar weinigen grensverleg-
gend durven te zijn, terwijl het genre zich 
daartoe bij uitstek leent. Jammer dat zo 
velen blijven hangen in goedbedoelde in 
verhalen gegoten geschiedenislessen.

Sinds begin deze eeuw een aantal 
gedreven jeugdboekenauteurs de krachten 
heeft gebundeld en onder de naam Schrij-
vers van de Ronde Tafel een genootschap 
van historische-jeugdboekenauteurs heeft 
opgericht, is er (in ieder geval in Neder-
land) mijns inziens zelfs een stap achteruit 
gezet. De op zich lovenswaardige inspan-
ningen van deze Rondetafelschrijvers (o.a. 
Martine Letterie, Arend van Dam, Henk 
van Kerkwijk, Simone van der Vlugt, Lydia 
Rood) leidden in 2003 tot de instelling van 
de Thea Beckman Prijs en een heel aantal 
historische kinderboeken die aansluiten 

bij het (Nederlandse) geschiedenisonder-
wijs. Met als doel middels herkenning het 
historische kinderbewustzijn te vergroten. 
Te vaak echter vergeten deze auteurs dat 
besef zonder bezieling niet mogelijk is. 
Vanuit de historische gebeurtenis ontstaat 
het idee. Dan volgt documentatie, daarna 
het verhaal. Bij deze schrijvers wordt his-
torische fictie dus een soort van alterna-
tieve geschiedschrijving, een vorm die de 
nationalistische 19e-eeuwse onderwijzers 
en jeugdboekenauteurs P.J. Andriessen 
(1815-1874) en P. Louwerse (1840-1908) 
sterk in herinnering roept. Een vorm ook 
die leidt tot brave, weinig verrassende ver-
halen, getuige bv. shortlistnominaties voor 
de Thea Beckman Prijs als Het verraad van 
Holland (De Leeswelp 2006, p. 146)  van 
Siebe Huizinga, Strijd in het regenwoud 
(Van Goor, 2007)  van Robin Raven en 
Koers pal noord (De Leeswelp 2007, p. 63)  
van John Brosens. 

Waar blijven de historische boeken 
die een echte schok met het verleden 
bewerkstelligen? Die van binnen uit vertel-
len? Die vertrekken vanuit het gevoel en de 
verbeelding van de schrijver? Die kiezen 
voor een vorm overeenkomstig de kunstbe-
leving van het betreffende verleden? Waar 
blijven de ‘Floortjes Zwigtman’? Waar blij-
ven de schrijvers die durven experimente-
ren, die de ziel van het gekozen verleden 
laten spreken, die je middels hun gekozen 
perspectief verontrusten, verwonderen en 
je bewust maken van het feit dat er een 
verleden is: Een ongrijpbaar verleden. Een 
onbegrijpelijk verleden. Een verleden dat je 
het zwijgen oplegt. En vooral een onont-
koombaar verleden. Gelukkig worden dat 

soort boeken wel geschreven. Slaaf kindje 
Slaaf (De Leeswelp 2006, p. 273) van Dolf 
Verroen is zo’n boek. Hij schreef het ver-
haal — zonder te oordelen — vanuit het 
perspectief van de vanzelfsprekende, alle-
daagse wreedheid van Nederlandse slaven-
houders in Suriname. Verroen dwingt je 
middels zijn zeer confronterende aanpak 
van binnen uit tot reflectie, tot aanvaar-
ding van een buitengewoon onaangenaam 
verleden. En ook Benny Lindelaufs Negen 
open armen (De Leeswelp 2004, p. 241) is 
zo’n historisch jeugdboek dat wordt verteld 
vanuit het leven van ‘toen’, in dit specifieke 
geval vanuit het perspectief van drie Zuid-
Limburgse zusjes kort voor de Tweede 
Wereldoorlog. Echte Limburgse meisjes 
die helemaal niets met onze moderne tijd 
te maken hebben. Hun ruzies, hun gene-
genheid voor elkaar, hun solidariteit, hun 
zoektocht naar de verhalen uit hun verle-
den geven de roman én de tijd waarin het 
verhaal zich afspeelt grote bezieling. Zwig-
tman, Verroen en Lindelauf zijn voorbeel-
den van auteurs die begrijpen, zoals de 
Amerikaanse dichteres Emily Dickinson 
ooit zei, “dat het verleden geen pakje is dat 
je zomaar weg kan leggen”. Zij durven het 
verleden als springplank te gebruiken. Zij 
durven je mee te nemen in de maalstroom 
van gebeurtenissen uit een bepaalde tijd. 
Zonder uitvoerige uitleg. Zonder duide-
lijke herkenning.

En in deze tijd van modernisme en 
postmodernisme, waarin de beoefening 
van de geschiedwetenschap regelmatig 
bediscussieerd wordt, waarin iedereen zich 
afvraagt welk verhaal er eigenlijk te ver-
tellen valt, droom ik regelmatig van meer 
zulke auteurs: Auteurs die je meedogenloos 
de springplank afduwen. Die je onvermij-
delijk in het diepe van het verleden doen 
belanden. In het ijskoude, soms onaan-
gename verleden. Die je het gevoel geven 
even geen adem meer te kunnen halen. 
Die je leren te blijven ademhalen. Die je 
de sprong nooit meer doen vergeten. Die 
je doen verlangen naar een nog hogere 
plank, een nog gevaarlijkere springplank. 
Naar grote literatuur. En naar ‘echte’ 
geschiedenis. 


