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Op syk nei Fryske boeken foar learlingen fan 12-15 jier1 

 

Dosinten wolle harren learlingen graach oan it lêzen krije. Miskien omdat se der sels fan 

hâlde en de learlingen deselde lêswille gunne. Mar grif ek omdat lêzen geunstige effekten 

hat. Yn de Leesmonitor, in magazine fan Stichting Lezen, wurdt ferslach dien fan wittenskiplik 

ûndersyk nei de effekten fan lêzen. In greep út de ûndersyksresultaten yn de meast resinte 

Leesmonitor (2017): lêzen fergruttet de wurdskat fan bern en hat in geunstich effekt op 

de skoalprestaasjes (Duursma 2011; Notten 2012); learlingen dy’t in soad lêze skoare heger 

op yntelliginsjetesten en ha bettere kânsen op de arbeidsmerk (Buisman e.o. 2013; Ritchie, 

Bates en Plomin 2015). It geunstige effekt fan lêzen kin sa gearfette wurde: lêzen ferrommet 

ús tinken, lêzen leart ús om oaren better te begripen en lêzen fergruttet ús wolwêzen 

(Stichting Lezen 2017). 

Dochs lêze bern net in soad. Miskien net iens omdat se der in hekel oan ha, mar omdat 

der noch sa folle oare dingen te dwaan binne. Skoalle freget in soad tiid en dêrneist binne 

der fansels hobbys, freonen en, as de learling wat âlder is, bybaantsjes. Om in puber te 

motivearjen om dochs te lêzen is it fan belang dat er positive lêsûnderfiningen opdocht. Dat 

slagget allinnich as er boeken yn hannen krijt dy’t by him passe. 

Mar hoe komt hy oan sa’n boek? Bern yn de boppebou witte hast neat fan Fryske boeken 

en Fryske skriuwers (Wallinga 2012, 46). Foar bern yn de ûnderbou sil dat allyksa jilde. 

Learlingen falle dêrom by it kiezen werom op de âlders en benammen op de dosint, sa docht 

bliken út ûndersyk ûnder Fryske boppeboulearlingen troch Ans Wallinga. Foar it kiezen fan in 

Frysk boek jildt dat noch mear as by it kiezen fan in Nederlânsk boek. In dosint Frysk hat dus 

in kaaiposysje as it giet om it oanrieden fan in geskikt boek (Wallinga 2012, 59). 

Om dy rol goed ferfolje te kinnen moat de dosint op ’e hichte wêze fan it oanbod fan 

Fryske boeken foar jonge lêzers. Fan 1979 oant 1999 waard om de safolle jier in oersjoch fan 

dat oanbod presintearre yn de Fryske Berneboekewizer, in katalogus fan alle Fryske 

jeugdboeken, yndield nei leeftiid, rymkes en ferskes, muzyk en sang, religy 

en ynformative boeken. Sa’n berneboekewizer wie foar dosinten in handich helpmiddel om 

it oanbod te oersjen en byinoar te hawwen. Ik skriuw mei sin wie, want de lêste Fryske 

Berneboekewizer ferskynde yn 1999. 

Wa’t witte wol wat der sûnt dy tiid ferskynd is foar jonge lêzers, kin sa’n oersjoch net 

mear fine. Yn dit stik wurdt neigien wat de Fryske literatuer te bieden hat foar learlingen yn 

it vmbo of yn de ûnderbou fan havo/vwo. Sadwaande kin it stik in helpmiddel wêze foar 

dosinten Frysk dy't yn it twaddegraads gebiet wurksum binne of komme te wurkjen. Yn it 

stik wurdt útlein wêr't dosinten rekken mei hâlde moatte by de seleksje fan in boek, sadat se 

learlingen safolle mooglik op mjitte advisearje kinne.  

                                                           
1 Dit stik is skreaun yn it ramt fan de fakmaster Frysk oan de NHL Hegeskoalle ûnder begelieding fan dr. Babs 
Gezelle Meerburg yn it skoaljier 2017-2018. 



Foar earstegraders is sa’n helpmiddel der al yn de foarm fan de webside Lezen voor de 

Lijst, dy’t sûnt in pear jier in ôfdieling Frysk hat. De namme fan de side seit it al: de webside 

is bedoeld om te helpen by it lêzen foar de lêslist. Learlingen yn de twadde faze lizze foar it 

skoaleksamen in lêslist oan. Havo-learlingen mei Frysk yn it eksamenpakket moatte minimaal 

seis Fryske literêre wurken lêze en vwo-learlingen minimaal njoggen (College voor Toetsen 

en Examens, s.d.). Foar de vwo’ers jildt boppedat dat se trije titels lêze moatte fan foar 

19452. In oanfoljende eask dy’t skoallen sels faak oan de list stelle, is dat de boeken skreaun 

wêze moatte troch ferskillende auteurs. 

By it selektearjen fan titels foar Lezen voor de Lijst is mei dy easken rekken hâlden. Sa stiet 

der in oantal titels op fan foar 1945 en by gelikense geskiktheid fan in boek giet de foarkar 

fan it ûntwikkelteam út nei in wurk fan in auteur dy’t noch gjin plak hat op de side. 

De krêft fan Lezen voor de lijst is dat learlingen holpen wurde om op eigen lêsnivo in boek 

te kiezen. De side helpt learlingen om it eigen lêsnivo te bepalen en dêrnei op eigen 

ynteresse of favoryt sjenre in geskikt boek te kiezen op dat nivo. De opdrachten dy’t by de 

boeken steane, daagje de learlingen út om op it eigen nivo of in nivo heger in 

ferwurkingsopdracht te meitsjen dy’t hiel oars is as it tradisjonele lêsferslach. Sa is 

Lezen voor de Lijst in weardefol helpmiddel foar learlingen dy’t yn de twadde faze mei Fryske 

literatuer oan ’e gong geane. 

By gebrek oan in oar brûkber helpmiddel wurdt de side ek brûkt troch dosinten Frysk dy’t 

yn it twaddegraads gebiet wurkje, mar it is dêrfoar net ideaal. De side biedt nammentlik in 

ûnfolslein oersjoch fan wat de Fryske literatuer te bieden hat foar jongeren tusken de 12-15. 

Twa foarbylden: it boek De deikoersen fan Remco (2015) fan Bart Kingma stiet net op de 

side, omdat de ûntwikkelgroep it fan te leech nivo fynt foar learlingen yn de boppebou. Mar 

foar in ûnderbouwer kin it boek hiel geskikt wêze. It is sels spesjaal foar dy doelgroep 

skreaun, yn it ramt fan Lês No, in projekt dat as doel hat om Frysk lêzen oantreklik te 

meitsjen foar de jeugd. Noch in foarbyld: Hanneke de Jong hat in hiele rige boeken skreaun 

dy’t geskikt binne foar ûnderboulêzers, mar dy ha op de side net allegearre in plakje krigen. 

De reden dêrfan is dat de side graach omtinken jaan wol oan safolle mooglik ferskillende 

auteurs. 

It soe moai wêze as der foar ûnderbouwers ek sa’n helpmiddel wie as Lezen voor de Lijst, 

dat rekken hâldt mei de spesifike winsken fan ûnderboulearlingen en mei de kearndoelen 

dy’t yn it twaddegraads gebiet jilde. Yn de kearndoelen foar de ûnderbou havo/vwo 

(Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, 2016) is net opnaam hoefolle boeken oft 

learlingen lêze moatte. It is dus oan de dosint Frysk om te bepalen oft en hoefolle in learling 

lêst foar Frysk. Foar it vmbo jildt itselde (Centrum voor Toetsen en Examens, s.d.). Yn de 

eksameneasken wurdt wol praat oer ‘in fiksjewurk’ (inkeldtal) en wat de learling dêr mei 

kinne moat, mar der wurdt net ferteld hoefolle oft der lêzen wurde moat. 

                                                           
2 Mei dy lêste eask binne net alle dosinten Frysk it trouwens iens: Frysk lêze is foar de measte learlingen al 

dreech genôch en it taalgebrûk yn âldere boeken draacht lang net altyd by oan de lêswille fan de learling, dy't 
wy eins júst graach stimulearje wolle (Wallinga 2012). 



In twaddegraads dosint Frysk is dus net wetlik ferplichte om syn learlingen boeken lêze te 

litten. As er dêr al foar kiest, is it moai as it boek de learling entûsjast makket foar it Frysk 

lêzen. Want wat mear positive lêsûnderfiningen in learling opdocht, wat grutter de kâns dat 

er nochris in Frysk boek pakt. De libbensfaze fan 12-15 jier is neffens Stichting Lezen fan 

belang om in positive lêsattitude te behâlden en literêr besef te kweken (Wallinga 2011, 43). 

Foar de ûnderboudosint is de wei frij om de kar foar in boek folslein bepale te litten troch 

wat past by de learling. Neffens my binne fjouwer aspekten wichtich om yn it each te hâlden 

by it oanrieden fan in boek: de learling syn talige kompetinsje, syn literêre kompetinsje, syn 

ynteresse en de aktualiteit. Hjirûnder sille dy aspekten taljochte wurde. 

 

Talige kompetinsje 

 

Technysk lêzen is by Fryske boeken in hiel wichtich aspekt om rekken mei te hâlden by it 

oanrieden fan in boek. Mear as foar it Nederlânsk jildt foar it Frysk de fraach oft in boek 

kwa taalnivo geskikt is foar in learling. Learlingen binne nammentlik net wend om Frysk te 

lêzen en it kin samar wêze dat it boek dat se yn de les Frysk yn hannen krije it earste Fryske 

boek is dat se lêze. Om foar te kommen dat in learling ôfheakket, is it fan belang dat it boek 

kwa taalgebrûk net te dreech is. Foar in Frysktalige learling sil jilde dat er makliker Frysk lêst 

as in net-Frysktalige, mar ek by in Frysktalige moat der rekken mei hâlden wurde dat er net 

wend is oan it Frysk lêzen en dat it him muoite kostje sil. 

Ien fan de redenen om learlingen Frysk lêze te litten, is dat se harren taalfeardigens 

dêrmei ûntwikkelje en dat se kwa taal ‘it goede foarbyld krije’. Jant van der Weg skriuwt 

yn Boeken en bern dat der in tiid wie dat dat taalpedagogysk aspekt in soad omtinken krige 

yn de jeugdliteratuer. ‘Dat wie fan dy gefolgen, dat op in stuit riddenearre wurde koe: as de 

taal mar geef is, dan is de stof of de útwurking fan minder grut belang.’ (2014, 207). Dy tiid is 

foarby. Mei in boek dat skreaun is om de learlingen in taalnoarm by te bringen, kin men 

anno 2017 net mear oankomme. 

Learlingen fine teksten mei in tradisjonele taalnoarm dreger en minder moai as teksten 

mei in moderne taalnoarm. Dat blykt út in ûndersyk nei it ferbân tusken lêsbegryp en 

lêswille by Fryske bern op ’e basisskoalle (Jager 2003). Oan sa’n fjouwerhûndert learlingen 

yn groep 6 en 7 waarden teksten foarlein yn trije farianten: in tekst mei in tradisjonele 

taalnoarm, in moderne taalnoarm en in tuskenlizzende taalnoarm. Learlingen fûnen de 

teksten mei de moderne taalnoarm leuker en begrypliker as de teksten mei de tradisjonele 

taalnoarm. Ek de learkrachten dy’t befrege binne fine de moderne taalnoarm geskikter foar 

harren learlingen as de tradisjonele. 

Hoe frij oft skriuwers binne yn it kiezen fan de taalnoarm, ferskilt de útjouwerij. Hilda 

Talsma hat fan útjouwerij Elikser de frijheid krigen om yn har earste Fryske jeugdboek 

(Slangen ûnder it bêd, 2017) ek oare talen in plak te jaan. It boek giet oer de Fryske Marte 

(16), dy’t mei har klasse op in útstapke giet nei Amsterdam. Yn de bus dêrhinne sit se neist in 

freondinne dy’t Nederlânsk praat. Marte praat Frysk werom. Yn Amsterdam komt se yn 

oanrekking mei in oantal Ingelskpratende mannen. Dan praat Marte Ingelsk. Letter yn it 



boek makket Marte in reis nei Suriname, dêr’t it Surinaamsk-Nederlânsk in plak kriget. Troch 

al dy ferskillende talen jout Talsma in realistysk byld fan de meartalige situaasje yn Fryslân 

en lit se de lêzer sjen dat talen inoar net útslute, mar neist-inoar bestean. Boppedat makket 

it de personaazjes ‘echter’ dat se oan it wurd komme yn harren eigen taal. 

Op Lezen voor de Lijst wurdt rekken hâlden mei de talige kompetinsje, troch by de boeken 

yn frjemde talen (Dútsk, Frysk) in ERK-nivo oan te jaan. Der binne yn totaal seis ERK-nivo’s: 

A1, A2, B1, B2, C1 en C2. It A-nivo is foar de basisbrûker, B foar de ûnôfhinklike brûker en C 

foar de feardige brûker (Europees Referentiekader Talen, s.d.). In dosint dy’t lesjout yn de 

ûnderbou of it vmbo kin it bêste boeken oanriede fan ERK-nivo A1, A2 of maksimaal B1, 

want dat binne teksten dy’t skreaun binne yn heechfrekwinte en deistige taal. Foar 

begjinnende Fryske lêzers is dat útdaagjend genôch, omdat Frysk lêzen foar de measte 

learlingen fielt as lêzen yn in frjemde taal. It is belangryk om foar eagen te hâlden dat it ERK-

nivo ynhâldlik neat seit oer boeken fan de legere lêsnivo’s: op literêr mêd kin it boek 

útdaagjender wêze, wylst it ERK-nivo net heech is. In boek as In Jikse-libben (2008) fan 

Janneke Spoelstra is kwa taalgebrûk net yngewikkeld (ERK B1), mar hat in soad 

ymplisite perspektyfwiksels en in net foar de hân lizzende struktuer, dy’t it boek ûngeskikt 

meitsje foar begjinnende literêre lêzers. 

Foar begjinnende Fryske lêzers kinne stripboeken in moai middel wêze om niget oan 

lêzen te krijen, omdat de tekst begelaat wurdt troch plaatsjes. Der is in tal Fryske 

stripboeken beskikber. Eric Heuvel hat yn gearwurking mei de Anne Frank Stichting en 

Stichting Fries Verzetsmuseum it stripboek De ûntdekking (2003) makke. Aart Cornelissen is 

de tekener en betinker fan in searje stripboeken oer Hotze Klots, besteande út de dielen De 

aventoeren fan Hotze Klots (2005), De goudene keatswant (2005) en De opdracht fan 

Thialf (2007). Hy hat ek de humoristyske strip Fryske Frijbûtsers (2015) makke, dy't oer de 

Fryske frijheid giet. Fierders bestiet der in oantal Fryske oersettingen fan dielen út de Suske 

en Wiske-rige. Tritich jier lyn waard al neitocht oer de fraach oft strips in gaadlik learmiddel 

foarmje kinne foar bern. S.T. Hiemstra beäntwurdet dy fraach befêstigjend. Hy leaut dat 

learlingen har net beheine sille ta ‘printsjebesjen’ en dus ek fan strips it nedige opstekke sille 

as it giet om it Frysk lêzen. Boppedat tinkt er dat in stripboek in gaadlik middel wêze kinne 

om in learling op smaak te bringen foar it Frysk lêzen (Hiemstra 1980, 13). 

 

Literêre kompetinsje 

 

Literatuerûnderwiis is effektiver as it oanslút by it kompetinsjenivo fan de learling; in learling 

dy’t in te dreech boek oanrikt kriget, sil dêr neat oan fine en in learling dy’t in te maklik 

boek kriget sil him ferfele. Yn beide gefallen is de kâns grut dat de learling ôfheakket. Om dy 

reden wurdt op de webside Lezen voor de Lijst wurke mei ferskillende nivo’s fan literêre 

kompetinsje (Witte, 2008). Yn de nivo’s wurdt rekken hâlden mei de fraach yn hoefier oft de 

learling by steat is om literêre teksten te begripen, te ynterpretearjen en te evaluearjen. Dat 

fermogen giet fierder as it technysk lêzen dat hjirboppe bepraat is: it giet om it fermogen om 

om te gean mei bygelyks perspektyfwiksels, iepen plakken en tiidsprongen. By in learling dy’t 



in soad lêst is de literêre kompetinsje fierder ûntwikkele as by in begjinnend lêzer. Foar 

de leeftiidskategory 12-15 jier wurde op Lezen voor de lijst fiif lêsnivo’s ûnderskieden, dêr’t 

hjirûnder op yngien wurde sil. 

In learling mei it ynstapnivo lêst omdat it moat. Hy hat net in soad (positive) 

lêsûnderfining en in leech lêstempo. Hy moat troch oaren stimulearre wurde om te lêzen en 

lêst leafst oer de eigen leefwrâld en leeftiidsgenoaten. De boeken fan it ynstapnivo ha in 

tinne, romme blêdspegel en koarte haadstikken. De wurden dy’t brûkt wurde binne 

ienfâldich, yn koarte sinnen en in soad dialooch. It begjin fan it boek is pakkend en de ein is 

sletten. De boeken geane oer bekende ûnderwerpen, sa as pesten en fereale wêze. Der sit in 

soad aksje en drama yn it boek en de haadpersoan stiet ticht by de lêzer. 

In learling mei lêsnivo 1 lêst om him te fermeitsjen. Hy hat in bytsje lêsûnderfining mei ien 

of twa sjenres. Hy hat in grut ferlet fan tips en nimt gjin risiko. Hy is ynteressearre yn de 

eigen libbenswrâld en wat leeftiidsgenoaten meimeitsje. Dêrneist hat er ynteresse yn 

in fantasijwrâld. De boeken binne ienfâldich opboud. Wikselingen (yn tiid, personaazjes, 

plakken) binne dúdlik oanjûn. It taalgebrûk is ienfâldich en deistich mei koarte sinnen en in 

soad dialooch. Der is oandacht foar emoasjes, mar der sit net in soad gedachtebeskriuwing 

yn. De boeken ha in soad aksje en drama en in befredigjende ein. De haadpersoan is 

sympatyk en kwetsber. 

In lêzer mei lêsnivo 2 lêst om de eigen wrâld te ferkennen. Hy is aardich motivearre om te 

lêzen en stiet iepen foar nije sjenres. Hy is nijsgjirrich nei jongeren dy’t al wat âlder binne as 

himsels. Hy kin him ferpleatse yn ferskillende situaasjes en personaazjes. It taalgebrûk is 

fariearre, mei soms lange sinnen. De opbou is relatyf ienfâldich. Wikselingen (yn tiid, 

perspektyf, plak) binne net altyd dúdlik oanjûn. De boeken helje de lêzer út syn direkt 

werkenbere wrâld en ferlizze de grinzen. Der sit net allinnich aksje en drama yn, mar ek 

psychologyske spanning. De haadpersoan is in faze fierder yn syn libben as de learling. 

Personaazjes en relaasjes meitsje in ûntjouwing troch. 

De learling dy’t lêst op nivo 3 wol oan it tinken set wurde. Hy is in motivearre lêzer. Hy 

is ynteressearre yn sosjaal-maatskiplike, psychologyske en soms ek filosofyske ûnderwerpen. 

Hy brûkt in boek om de wrâld en it libben fierder te ûntdekken. It taalgebrûk kin in soad 

easkje. Wikselingen (yn tiid, perspektyf, plak) binne net altyd markearre en der binne in soad 

iepen plakken. Morele, maatskiplike en psychologyske kwestjes wurde nuansearre útwurke 

en roppe diskusje op. Der is in soad beskriuwing fan romte, gedachten en gefoelens. Faak is 

der mear as ien ferhaalline en in djippere betsjuttingslaach. Gefoelens en tinzen fan de 

haadpersoan binne ridlik kompleks en steane fier fan de lêzer ôf. 

It lêste nivo dat foar de ûnderbou hantearre wurdt is it nivo 3+. De learling op dat nivo 

lêst om himsels yntellektueel út te daagjen. Hy kin ferskillende sjenres wurdearje. Hy siket 

drege ûnderwerpen op en wol yn nije wrâlden trochkringe en dy begripe. Hy hat each en 

wurdearring foar de foarm. Hy kin in boek kritysk lêze en reflektearret graach; hy giet maklik 

in petear ‘op nivo’ oan oer it boek. De foarmjouwing en struktuer fan de boeken foarmje in 

ekstra útdaging. It taalgebrûk is ryk en docht in berop op it fermogen om tusken de rigels 

troch te lêzen. Der binne meardere komplekse ferhaallinen en betsjuttingslagen. De 



tinkwrâld en it wrâldbyld fan de personaazjes binne kompleks en freegje in grut 

ynlibbingsfermogen. 

 

Ynteressen 

 

Yn de earste trije nivo’s fan literêre kompetinsje sa as dy’t hjirboppe beskreaun binne, falt op 

dat de belibbingswrâld in bepalend aspekt is om rekken mei te hâlden by it oanrieden fan in 

boek. Algemien ferûndersteld wurdt dat begjinnende lêzers leafst lêze oer ûnderwerpen dy’t 

bekend binne. ‘Bekend’ wol sizze dat it oanslute moat by it gehiel fan gefoelens, tinzen, 

ferwachtingen en mieningen dat de lêzer hat. It betsjut dus net dat in learling de ynhâld fan 

it boek werkenne moat út syn eigen leefwrâld (Geljon 1994, 27-28). 

Ek Van der Weg (2014, 209) wiist derop dat yn in boek werkenbere problemen, gefoelens 

en oare saken foarkomme moatte om in jonge lêzer te boeien. Folle mear as om de 

haadpersoan, giet it om de tematyk dy’t werkenber wêze moat. It makket dus net út oft de 

haadpersoan in jonge of in famke is, dat dy fan deselde leeftiid is of âlder, salang’t it tema 

mar oansprekkend is foar de learling. De haadpersoan soe sels in folwoeksene wêze kinne, al 

is dat yn de praktyk meastal net it gefal. It libben en it tinken fan in jongeren slute no ien 

kear better oan by in jonge lêzer as it libben en it tinken fan in folwoeksene. 

Bas Maliepaard, resinsint fan jeugdliteratuer yn ûnder oaren deiblêd Trouw, skriuwt yn 

syn artikel ‘Geef pubers een aparte kast’ (2010) dat út ferskate ûndersiken bliken docht dat 

jongeren harren noas ophelje foar berneftige boeken, mar ek net hâlde fan boeken oer 

personaazjes dy’t twa kear sa âld binne as sysels. Dêrút docht dus ek wer bliken hoe wichtich 

it is om in boek goed oanslute te litten by de belibbingswrâld. 

Hoe heger it nivo fan literêre kompetinsje, hoe minder it boek oan hoecht te sluten by 

de belibbingswrâld, mar ek by hegere kompetinsjenivo’s kin fansels rekken hâlden wurde 

mei de ynteresse. Want in boek dat oanslút by de ynteresse fan in learling, hat de measte 

kâns (Geljon 1994). Stel dat in dosint ferskillende boeken op it each hat dy’t kwa talige 

kompetinsje en literêre kompetinsje like geskikt binne foar in learling, dan leit it foar de hân 

om úteinlik te kiezen foar it boek dat it bêste oanslút by de ynteressen fan de learling. Om dy 

reden is it handich dat de webside fan Lezen voor de Lijst de mooglikheid biedt om boeken te 

sykjen op stekwurden. In learling hat kar út ûnder mear ‘religy’, ‘misdied’, ‘polityk’ en 

‘leafde’. Fierders kin er sykje op sjenre. Wa’t gek is op bygelyks psychologyske of histoaryske 

romans, kin mei dy sykfunksje ienfâldich de boeken fan syn gading fine. 

Der binne ek lêzers dy’t it net útmakket wêr’t in boek oer giet. Sokke learlingen binne 

fierder yn de literêre kompetinsje as learlingen dy’t har werkenne wolle yn in boek. De grins 

leit by nivo 3. In N2-learling lêst noch yn it earste plak om de eigen wrâld te ferkennen, by in 

N3-lêzer is dat al minder wichtich. Dy wol oan it tinken set wurde troch in boek en lêst om 

syn kennis oer de wrâld te ferbreedzjen. Foar sokke learlingen is it dus net essinsjeel dat it 

boek oanslút by de ynteressen. In N3-learling dy’t neat mei fuotbal hat, soe it boek Abe, in 

byld fan in spiler (2006) fan Eppie Dam dochs wurdearje kinne. Hy wurdearret it boek dan 



net omdat it kwa ûnderwerp sa werkenber is, mar bygelyks omdat it him oan it tinken set 

oer de betsjutting fan in ikoan as Abe foar Fryslân. 

Yn Het leven van teksten (Brillenburg Wurth 2006, 246-247) wurdt beskreaun hoe’t 

de psychologe Charlotte Bühler op grûn fan liengedrach yn bibleteken besocht hat om 

ferskillende fazen yn lêsbehoeften te ûntdekken. Se die har ûndersyk yn de jierren tweintich, 

mar guon fan har observaasjes jilde noch altyd. Ut har ûndersyk kamen fiif fazen nei foaren: 

de Struwwelpeterleeftiid, de mearkesleeftiid, de Robinsonleeftiid, de heldeleeftiid en 

de romanleeftiid (Ghesquière 2009, 67). Hjirûnder sil op dy fazen yngien wurde. 

Yn de earste faze is it bern allinnich mei literatuer fertroud troch foarlêzen. Neffens 

Bühler wol it bern benammen ferhalen hearre oer deistige ûnderwerpen, sa as ite, sliepe en 

op bêd gean. De folgjende faze, de mearkesleeftiid, rint fan 4 oant 8-10 jier. Yn dy leeftiid 

hat it bern it fermogen om los te kommen fan it eigen ik en te harkjen nei de aventoeren fan 

in tredden. Fantasy fine bern yn dy faze hiel moai. Minder belangryk is dat yn de folgjende 

faze, de ‘Robinsonleeftiid’, dy’t rint fan 9 oant sirka 12 jier. Yn dy faze lêze bern graach 

boeken oer haadpersoanen dy’t in soad aventoeren belibje en dy’t harren problemen sûnder 

help fan fantasijwêzens oplosse. Om dy reden wurdt dizze faze ek wol de ‘aventoereleeftiid’ 

neamd (Ghesquière 2009, 69). 

Nei de aventoereleeftiid komt de heldeleeftiid, dy’t neffens Bühler rint fan 12 oant en mei 

15 jier. Yn dy faze wurde gefoelens fan personaazjes hieltyd wichtiger, yn tsjinstelling ta 

de aventoereleeftiid, dêr’t it fral giet om wat de personaazjes meimeitsje. Lêzers yn dizze 

faze wolle har identifisearje kinne mei de haadpersoanen, dus de personaazjes moatte 

realistysk en werkenber wêze. It lêste stadium fan Bühler is de romanleeftiid, dy’t rint fan 15 

oant en mei 20 jier. Dy faze jildt as de oergongsfaze nei de folwoekseneliteratuer 

(Ghesquière 2009, 69-70). Der ûntstiet yn dy faze in ferlet om nei te tinken oer de 

mooglikheden fan it bestean. Learlingen wolle lêze oer ynterminsklike relaasjes en 

libbensproblemen (Brillenburg Wurth 2006; 201, 247). 

Underboulearlingen sille, sjoen harren leeftiid, yn de aventoereleeftiid of de heldeleeftiid 

sitte. Foar in aventoerelêzer kin de Traveliers-searje geskikt wêze. Dy searje, besteande út 

seis boeken, giet oer jonge minsken dy’t aventoeren belibje yn it bûtenlân. Foar heldelêzers 

binne de boeken fan Hanneke de Jong en Foarstelling fan Caja Cazemier (oerset troch Ans 

Wallinga) poergeskikt, omdat der jonge minsken yn foarkomme dy’t problemen ha dy’t foar 

de lêzer werkenber binne. Dy haadpersoanen binne sympatyke figueren dy’t, soms mei wat 

help fan in folwoeksene, in manier fine om mei harren problemen om te gean, wat se ta 

‘helden’ makket. 

De ûntjouwing fan foarkar foar aventoeren nei hieltyd mear omtinken foar relaasjes en 

gefoelens is net allinnich by Bühler werom te sjen, mar ek yn de literêre kompetinsjes fan 

Theo Witte, sa’t dy hjirboppe beskreaun binne. In lêzer dy’t lêst op it ynstapnivo, moat in 

boek ha mei in soad spanning en aksje, wat goed past by de foarkarren fan lêzers yn 

de aventoereleeftiid. Fan nivo 2 ôf kin in lêzer ek psychologyske spanning wurdearje en wol 

de lêzer him werkenne yn in boek, wat past by de foarkarren fan lêzers yn de heldeleeftiid. 



De ynteresse fan de N3-lêzer ferskoot nei algemien minsklike problemen, dy’t net perfoarst 

mear werkenber hoege te wêzen. Dat slút oan by it ferlet fan lêzers yn de romanleeftiid. 

Yn Het leven van teksten wurdt ferslach dien fan resint tiidsbestegingsûndersyk troch de 

sosjologen Knulst en Kraaijkamp. Neffens dy ûndersikers rint de belangstelling foar lêzen 

gemiddeld bot tebek om it alfde jier hinne. Der binne dan lykwols noch genôch bern dy’t in 

soad lêze en dat graach dogge. De echte krisis komt as bern gemiddeld trettjin jier binne 

(Brillenburg Wurth 2006, 247). Dat gegeven soe foar in dosint in motivaasje wêze kinne om 

syn learlingen yn klasse 1 lêze te litten, omdat se der dan gemiddeld noch de measte niget 

oan ha. As learlingen likernôch sechstjin jier binne nimt de belangstelling foar lêzen wer wat 

ta, mar dêr ha de measte ûnderboudosinten net folle mear oan, omdat de learlingen dan al 

nei ferfolchûnderwiis binne of yn de boppebou sitte. 

 

Aktualiteit 

 

It is neffens my belangryk dat dosinten Frysk harren learlingen resinte boeken 

oanrikkemendearje, om trije redenen. Yn it earste plak slute nijere boeken better oan by 

de belibbingswrâld fan de jongere. Se passe better by de tiid dêr’t de lêzer yn grut wurdt 

(Bolscher e.o. 2004). It resinte boek Femke faalt (2016) fan Ate Grypstra bygelyks sil 

jongeren oansprekke omdat Femke appt mei har freondinnen en in broerke hat dat ferslave 

is oan kompjûterspultsjes. Sa as hjirboppe bepraat, is foar de measte jonge lêzers de 

oansluting by de belibbingswrâld hiel wichtich. 

In twadde reden is dat aktuele boeken der faak oantrekliker útsjogge as âldere boeken. 

Dat is fan belang, omdat de measte learlingen by it útkiezen fan in boek yn earste ynstânsje 

sjogge nei it uterlik derfan (Wallinga 2012, 47). As ik boeken meinim foar studinten, fernim ik 

dat de boeken mei de moderne, frisse omslaggen it earste fuortbinne en dat de boeken mei 

âldere, minder-oansprekkende omkaften lizzen bliuwe, wylst it uterlik fan it boek fansels 

neat hoecht te sizzen oer de ynhâld derfan. 

In lêste foardiel fan aktuele boeken is dat se maklik te besetten binne. It is handich as in 

learling in boek ienfâldich yn hannen krije kin fia boekhannel of bibleteek. Yn de Afûk-winkel 

steane allinnich mar jongereinboeken dy’t drukt binne nei 2000 en modern eagje. De measte 

boeken binne net allinnich drukt nei 2000, mar ek skreaun nei 2000. Der binne in pear 

útsûnderingen: Cap Sud (1980) fan Reinder van der Leest hat in twadde druk krigen yn 

2010; Koartsluting (1991) fan Akky van der Veer is werprinte yn 2014 en Swart op wyt (1985) 

yn 2010; De lêste brief fan Hanneke de Jong ferskynde yn 1999, mar waard al yn 2003 opnij 

drukt. Foar al dy jongereinboeken jildt dat se blykber noch altyd geskikt achte wurde foar 

lêzers fan no, nettsjinsteande it feit dat se soms wol tweintich of tritich jier lyn skreaun 

binne. Se binne opnij útjûn troch de stifting Boeken Fan Fryslân, in kollektyf fan Fryske 

útjouwers. 

In spesjaal plak wurdt ynnaam troch Tin iis (1981) fan Tiny Mulder. Dat boek, dat net 

bedoeld wie foar jonge lêzers, waard wol hiel populêr ûnder dy doelgroep (Dykstra en 

Oldenhof 1977, 168). Dy populariteit ûnder jongeren kin ferklearre wurde troch it 



meinimmende ferhaal, dat ferteld wurdt troch in jonge haadpersoan, dêr’t in jonge lêzer him 

maklik mei identifisearje kin. It boek is foar de seisde kear printe yn 2014 en noch altyd 

maklik te krijen. Foar learlingen dy’t ynteressearre binne yn de Twadde Wrâldoarloch is it in 

gaadlik boek. It boek is troch Tiny Mulder sels oerset nei it Nederlânsk ûnder de 

titel Gevaarlijk ijs (2003). 

Fansels jildt foar mear jongereinboeken dat se ynhâldlik noch altyd geskikt binne foar 

lêzers fan no, ek al binne se fyftich jier lyn skreaun. In foarbyld fan sa’n tiidleas boek is Sa 

gong it mei Friedrich (1961) fan Hans Peter Richter, dat yn Fryske oersetting ferskynde yn 

1984. It boek giet oer in tiidleas tema: diskriminaasje. Mar it boek hat twa ‘problemen’: de 

lêste druk is fan 1984 en it is min te besetten. Salang’t it net yn in nij, fris jaske stutsen 

wurdt, sil it de konkurrinsje mei in nij boek net oankinne. En twads: wa’t Sa gong it mei 

Friedrich lêze wol, moat fan kringlopen hâlde en gelok ha, want yn de iepenbiere bibleteek 

en de boekhannel is it net mear te finen. 

 

De term ‘jongereinliteratuer’ 

 

Oant no is bepraat mei watfoar kritearia in dosint neffens my rekken hâlde moat as er in 

boek oan in learling advisearret. Hieltyd is de term ‘jongereinliteratuer’ brûkt. Ik soe dy term 

ris wat mear útplúzje wolle. Wat wurdt dêr eins mei bedoeld? Yn it earste plak is belangryk 

dat de term ‘jongereinliteratuer’ ûnderskieden wurdt fan ‘jeugdliteratuer’, want dat is de 

oerkoepeljende term foar alles wat skreaun wurdt foar bern (berneliteratuer, 0-12 

jier) én jongerein (jongereinliteratuer, 12-16 jier). Yn dit stik giet it allinnich om boeken dy’t 

geskikt binne foar dy lêste groep, oftewol de ‘jongereinliteratuer’. 

Under jongereinliteratuer falle twa soarten teksten. Yn it earste plak teksten dy’t eksplisyt 

skreaun binne foar jongerein; yn it twadde plak teksten dy’t troch folwoeksenen geskikt 

achte wurde foar jongerein. Folwoeksenen spylje dus in haadrol yn it tastânkommen fan 

jongereinliteratuer: sy binne de skriuwers fan de boeken en sy bepale wat geskikt is foar de 

lêzer en wat net (Joosen en Vloeberghs 2012, 241-242). It binne ek folwoeksenen dy’t de 

prizen útdiele. De sjuery fan de Gouden Lijst (earder: Gouden Zoen) en de Zilveren Zoen, 

prizen dy’t spesjaal rjochte binne op it bekroanjen fan Nederlânske jongereinboeken, bestiet 

út folwoeksenen. Itselde jildt foar de sjuery fan de Simke Kloostermanpriis, de Fryske priis 

foar jeugditeratuer. De sjuery fan de Junior Rely, in wedstriid foar it bêste Fryske ferhaal of 

gedicht skreaun troch in jongere, hat wól in jeugdsjuerylid. 

Foardat yngien wurde sil op de funksje fan jeugdliteratuer, sil de skiednis derfan hjirûnder 

besprutsen wurde. Foar de Nederlânske jeugdliteratuer jildt dat Hiëronymus van Alphen as 

grûnlizzer beskôge wurdt. Yn 1778 publisearre hy syn Kleine gedigten voor kinderen, dêr’t 

‘Jantje zag eens pruimen hangen’ de ferneamdste fan is. It boek wie sa populêr, dat it ek yn 

it Frysk oerset waard ûnder de namme Lîtse rîmkes foar bern (1852) troch H.G. van der Veen. 

Yn de gedichtsjes wurdt de jonge lêzers bybrocht hoe’t sy libje moatte. Jantje, dy’t de 

prommen hingjen sjocht, wol graach prommen plôkje, mar wit dat dat net mei. Dêrom hâldt 



er him yn. Syn heit sjocht dat en beleannet him mei prommen. Sa kriget Jantje troch syn 

goede gedrach dochs wat er graach woe. 

It wurk fan Hiëronymus van Alphen past yn de tiid dat de filantropijnen (in groep Dútske 

pedagogen) in soad te sizzen oer ûnderwiis en sy beskôgen boeken as in handich helpmiddel 

om opfiedkundige regels op in oangename manier oer te bringen op de bern. Dat wurdt ek 

wol yn ferbân brocht mei it klassike idee fan utile dulce: it idee dat it goed is om it nuttige 

mei it oangename te ferienigjen. Yn de njoggentjinde iuw wie der in nije generaasje 

pedagogen (Pestalozzi, Herbart en Fröbel) dy’t fûn dat it oangename en it nuttige net 

perfoarst byinoar hearden. Bern moatte ek leare dat it nuttige net altyd oangenaam hoecht 

te wêzen en dat it ynspanning freget om te learen (Ghesquière 2007, 14-16). 

Yn de earste helte fan de tweintichste iuw wurde de moralisearjende boeken oanfolle mei 

wat fleuriger boeken, sa as dy fan Dik Trom en Pietje Bell. De nije helden binne ûndogensk, 

mar as it der op oan komt ha se in goed hert en jouwe se dus noch altyd it goede foarbyld. 

Jeugdboeken waarden sjoen as in middel foar jonges om har út te libjen yn de aventoeren 

fan de haadpersoanen, wylst de famkes ferhalen liezen dy’t har tarieden op harren taken as 

frou en mem (Ghesquière 2007, 16-17). 

Yn deselde tiid wurdt der binne der pedagogen dy’t wize op it gefaar fan boeken: se 

bringe de bern nei in werklikheid dy’t net bestiet, ien fol fantasy en aventoer. Boppedat soe 

it net goed wêze om yn boeken krekt te dwaan as is de wrâld allinnich mar hiel moai. Yn de 

jierren santich krige it idee dat boeken in ôfspegeling wêze moatte fan de maatskippij sa’t dy 

is, hieltyd mear foet oan ’e grûn. De ûnderwerpen wurde heftiger en rolpatroanen wurde 

net befêstige, mar júst oan it wankeljen brocht. De diskusje oft soks wol goed is, giet altyd 

troch. De iene fynt it trochbrekken fan taboes yn de jeugdliteratuer befrijend, in oar sjocht 

it júst as bedriigjend foar it bern. De iene fynt dat in jongere sa gau mooglik mûnich en 

folwoeksen wurde moat, de oare wol júst in sletten bernewrâld kreëarje dêr’t it bern him 

feilich yn fiele kin (Ghesquière 2007, 17-18). 

Dy twa utersten binne yn ferbân te bringen mei wat Joosen en Vloeberghs (2012, 14-15) 

de stabilisearjende en de destabilisearjende diminsje neame. Boeken kinne wrâldbyld en 

kulturele eigenheid befêstigje (stabilisearje), mar se kinne dat minsk- en wrâldbyld ek oan it 

wankeljen bringe (destabilisearje). Dy destabilisearjende diminsje kin bestean út in folslein 

nije fantasijwrâld dy’t de skriuwer betinkt, mar ek ien sêne kin al in destabilisearjend effekt 

ha en de lêzer it idee jaan dat er gjin fêste grûn mear ûnder de fuotten hat. Yn it boek Zwarte 

zwaan (2012) fan Gideon Samson, dat begjin 2018 ferskynt yn de Fryske oersetting fan Geart 

Tigchelaar, docht oan de ein bliken dat de haadpersoan in hiele oare rol hat as dat hieltyd it 

gefal like te wêzen; dat wurket destabilisearjend.  

Neffens Joosen en Vloeberghs (2012, 14), ûndersikers en dosinten jongereinliteratuer oan 

de Universideit Antwerpen, hat jongereinliteratuer trije funksjes: in didaktyske, in 

ûntspannende en in estetyske. De earste is de wichtichste: jongereinliteratuer wurdt troch 

folwoeksenen brûkt om harren weardepatroanen en minsk- en wrâldbyld troch te jaan. Dat 

dy funksje hieltyd oanwêzich is yn jeugdliteratuer, komt werom yn de koarte skiednis dy’t 

krekt sketst is. It is noait dreech om fan jeugdboeken oan te jaan wat de jonge lêzer der fan 



leare kin. In pear foarbylden: Yn Salsafamke (2008) fan Hanneke de Jong hat Freya, in famke 

fan fjirtjin, ûnbeskerme seks dy’t útrint yn in swangerskip. Yn it boek is te lêzen hoefolle spyt 

oft Freya hat fan har aksje en hoe bot oft se baalt dat se sa dom west hat. Yn De lêste 

brief (1999) fan deselde skriuwster leart haadpersonaazje Berber dat se minsken net te gau 

beoardielje moat, omdat nuver gedrach in goede reden ha kin. Fan Slangen ûnder it 

bêd (2017) fan Hilda Talsma leart de lêzer dat it okee is om oars te wêzen en dat ferfelende 

ûnderfiningen ta moaie dingen liede kinne. 

Ideeën oer hoe’t de wrâld yninoar sit en hoe’t (jonge) minsken har hâlde en drage moatte 

binne dynamysk. In didaktysk boadskip dat earder hiel belangryk fûn waard, kin 

no achterhelle wêze. Yn de Fryske famkesboekerige oer Martsje, skreaun yn de jierren 

njoggentich, bidt Martsje ta God dat it har slagje mei om gjin seks foar it houlik te hawwen. 

Sa’n sêne sil op de measte jonge lêzers fan no âlderwetsk oerkomme, krekt as de kontekst 

dêr’t it ferhaal him yn ôfspilet: Martsje giet nei de húshâldskoalle en hâldt har yn de eagen 

fan jongeren fan no net mei hiele spannende saken dwaande. Jongeren fan no binne mear 

wend as Martsje en lêze boeken oer bygelyks gameferslaving en drugsgebrûk, ûnderwerpen 

dy’t earder net oan ’e oarder wienen. Elke tiid bringt sa syn eigen ûnderwerpen en 

libbenslessen mei. 

Mei de tiid feroaret ek de manier wêrop’t betsjutting takend wurdt oan in boek. Sûnt de 

jierren santich fan de foarige iuw stiet yn de literatuerwittenskip de lêzer sintraal en hoe’t dy 

it boek resipearret. Neffens de resepsjeteory hat it net folle doel om nei te gean wat de 

auteur bedoeld hat mei in wurk, mar is it folle sinfoller om nei te gean wat foar betsjutting as 

in lêzer oan in tekst hechtet. De betsjutting fan in tekst hinget nammentlik net gear mei wat 

de auteur dermei bedoeld hat. In skriuwer kin in bepaalde tekst komysk bedoele, mar as de 

lêzers it net sa ynterpretearje dan hat it dy betsjutting net. Fansels is de betsjutting dy’t in 

lêzer oan in boek hechtet ôfhinklik fan dy syn foarûnderstellingen en fan de tiid dêr’t er yn 

libbet. It sprekt foar himsels dat in puber fan no oan in boek út de Martsje-rige in oare 

betsjutting boek takent as in puber fjirtich jier lyn (Brillenburg Wurth 2006, 205). 

Hjirboppe is al beskreaun dat yn jongereinliteratuer altyd de didaktyske funksje 

oanwêzich is: de lêzer moat wat fan it boek leare. Mar binnen de literatuerwittenskip wurde 

diskusjes fierd oft literatuer überhaupt ideeën ferkundigje mei oan de lêzer. De formalist 

Viktor Sjklovski fûn dat literêre skriuwers it oan de lêzer sels oerlitte moatte om op ideeën te 

kommen. Keunst moat minsken oan it tinken sette, mar net oplizze wat en hoe’t se tinke 

moatte. Dêrmei wie Viktor Sjklovski mei Joeri Tynjanov, Jan Mukarovsky en Joeri Lotman oan 

it begjin fan de tweintichste iuw ien fan de grûnlizzers fan de resepsjeteory (Brillenburg 

Wurth 2006, 57-58). 

It didaktysk boadskip dat yn in jongereinboek sit sil altyd in positive ûndertoan ha, sadat 

in jongere net te folle leed te ferwurkjen krijt. Yn har artikel Literatuer foar 12+ anno 

2011 leit Ans Wallinga (2011, 41) it súkses út fan skriuwsters as Francine Oomen, Caja 

Cazimier en Carry Slee, dy’t ‘probleemboeken’ skriuwe foar famkes. Wat jongeren 

oansprekt, is dat de skriuwsters it ha oer problemen dy’t werkenber binne. Se dogge dat mei 

humor en litte it altyd goed ôfrinne. Dy goede ôfrin is miskien wol essinsjeel foar in 



jongereinboek: de jongere moat in gefoel fan fertrouwen oan it boek oerhâlde. Hy leart dat 

it libben dreech wêze kin, mar dat it úteinlik altyd goedkomt, ast mar folhâldst, deroer 

praatst, dyn eangsten ûnder eagen sjochst of ... (folje mar yn). 

Skriuwers fan jongereinboeken geane dêr hiel fier yn. Sels yn jeugdboeken oer de 

Holocaust wurde hieltyd fersachtsjende strategyen ynset om de jonge lêzer te sparjen. De 

haadpersoanen oerlibje bygelyks in konsintraasjekamp of in getto, wylst de measte minsken 

soks fansels net oerlibben. Of der wurdt in haadpersoan opfierd dy’t troch in trauma net 

mear praat, sadat de lêzer wol wit dat it hiel ferskriklik is wat dy meimakke hat, mar net de 

details hoecht te lêzen (Joosen en Vloeberghs 2012, 171-196; De Jong 2013). 

Sa as sein hat jongereinliteratuer neffens Joosen en Vloeberghs (2012, 13-14) neist de 

hjirboppe beskreaune didaktyske noch twa oare funksjes: in ûntspannende en in estetyske. 

Yn de lêste fjirtich jier is de klam hieltyd mear komme te lizzen op dy lêste. Ynhâldlik en kwa 

foarm binne de boeken komplekser wurden. Oan de iene kant kinst sizze dat 

jongereinliteratuer dêrtroch har eigenheid ferliest en hieltyd mear begjint te lykjen 

op folwoekseneliteratuer, sa as yn de adolesinteroman it gefal is. Oan de oare kant lit dy 

tendins sjen dat jonge lêzers serieus naam wurde as krityske lêzers dy’t wat fan in boek 

ferwachtsje en net samar tefreden binne. 

Hjirboppe ha we it hân oer de term ‘jongereinliteratuer’ yn kontrast mei ‘jeugdliteratuer’, 

mar doe gong it allinnich om it earste part fan it wurd. Ek it twadde part, ‘literatuer’, is in 

beskôging wurdich. Is jongereinliteratuer wol echt literatuer? En wat makket literatuer ta 

literatuer? Om dy lêste fraach te beänderjen giet Rita Ghesquière (2007, 24-25) út fan de 

ideeën fan Roman Ingarden yn Das literarische Kunstwerk. Neffens him is in wurk literêr as 

foarm en ynhâld in ienheid binne. De harmony tusken dy twa is in betingst om in tekst in 

keunstwurk neame te kinnen. It earder al neamde gedicht ‘Jantsje zag eens pruimen hangen’ 

fan Van Alphen is yn de eagen fan Ingarden net in echt keunstwurk, omdat it didaktysk 

boadskip it estetyske te bot dominearret. Neist de harmony tusken ynhâld en foarm is it 

neffens Ingarden wichtich dat der metafysyske djipgong yn in boek sit. Dêrmei wurdt net in 

ûnderlizzend boadskip bedoeld dat beneamd wurde kin, mar in ûngrypbere djipgong, dy’t by 

de lêzer in soart djippere sin fan it bestean opropt, in estetyske ûnderfining. 

De literatuerwittenskipper Iser, dy’t ynspirearre wie troch Ingarden, besocht mear fet te 

krijen op dat ‘ûnsichtbere’ dat sa wichtich is yn de literatuer. Hy neamt it ek wol de 

ûngrypbere djipgong. Hy wiist derop dat teksten nea ferwize nei in echte werklikheid, 

mar just wat meitsje dat net echt bestiet. De werklikheid yn in boek is fiksjoneel. Dêrtroch 

bestiet ‘Unbestimmtheit’, in soart dizenichheid dy’t essinsjeel is foar de wurking fan de tekst, 

omdat it de partisipaasje fan de lêzer fereasket. De lêzer moat oan de slach: hy moat 

ynterpretearje. Neffens Iser boeit in tekst pas as der genôch ‘Unbestimmtheit’ yn in tekst sit. 

Dêryn leit it ûnderskie tusken keunst en gjin keunst (Ghesquière 2007, 25). Yn boekresinsjes 

sjochst wolris dat kritisy it in minpunt fine as in skriuwer hieltyd alles foar de lêzer ynfollet. In 

boek is better as de ynterpretaasje oan de lêzer oerlitten wurdt. 

Harmony tusken foarm en ynhâld en net útsprutsen sinjouwing binne dus wichtich om in 

tekst ‘keunst’ (en dus literatuer) te neamen. Foldocht jeugdliteratuer oan dat ideaal? 



Ghesquière jout as antwurd dat jeugdliteratuer likegoed as folwoekseneliteratuer keunst 

wêze kin, mar dat yn de measte gefallen net is (2007, 25-26). Oan de iene kant binne der 

teksten mei sloarderichheden, dy’t derta liede dat dy net estetysk genôch binne om keunst 

neamd te wurden. Oan de oare kant binne der technysk fraaie stikken dy’t neat essinsjeels te 

melden ha en dêrtroch ek net ta de keunst rekkene wurde kinne. It meast opfallend binne 

binnen de jeugdliteratuer de teksten dy’t just in hiel dúdlik boadskip ha. Faak wurdt it 

literêre karakter fan de tekst dan ûndersnijd troch de moralistyske passaazjes of der is net 

genôch romte foar ferbylding. 

It wurd ‘literatuer’ ropt by in soad minsken it idee op fan lêstige teksten en swiere kost. 

Mar it is net de dregens dy’t in tekst literêr makket of net. In soad kritisy en auteurs 

ferdigenje it idee dat by it beoardieljen fan literatuer gjin rekken hâlden wurde moat mei de 

leeftiid fan de doelgroep, mar dat allinnich mar sjoen wurde moat nei de kwaliteit. Sa 

besjoen besteane der gjin jeugdboeken; allinnich mar minne of goede boeken. As in skriuwer 

deryn slagget om in tekst te skriuwen dêr’t betsjutting yn groeie kin sûnder dat dy eksplisyt 

yn wurden werjûn wurdt, kin syn tekst mei likefolle wille lêzen wurde troch folwoeksenen as 

troch bern (Ghesquière 2009, 26). Om djippere betsjuttingslagen te werkennen is in beskate 

literêre kompetinsje nedich, dy’t lykwols net alle jonge lêzers al ha. 

Oanhingers fan de resepsjeteory wize derop dat in lêzer mei in begjinnende literêre 

kompetinsje net beskôge wurde moat as in mindere lêzer, mar as in oare lêzer. Neffens 

de resepsjeteory is betsjutting ommers net in fêststeand feit, mar in konstruksje dy’t foarme 

wurdt troch de lêzer sels. Dêrom kinst net sizze dat ien net goed ynterpretearret, mar 

allinnich dat er oars ynterpretearret (Joosen en Vloeberghs 2012, 26). 

Ut in ûndersyk fan Nilsen e.o. (1980) hat bliken dien dat der in negative korrelaasje 

bestean kin tusken de boeken dy’t folwoeksenen oanriede en it lêsgedrach fan bern. Sy 

ûntdutsen nammentlik dat boeken dy’t troch foaroansteande kritisy bysûnder posityf 

wurdearre waarden yn de perioade 1950-1975, by bern hielendal net populêr wienen. 

Neffens de ûndersikers komt dat trochdat folwoeksenen en bern de boeken op ferskillende 

nivo’s lêze. Sy ûnderskiede der trije. It earste nivo is it ‘wurd-foar-wurd’-nivo: dat wat der 

bart (spanning). De twadde laach neame se ‘it behavioral’-nivo en hâldt ferbân mei it hâlden 

en dragen fan de personaazjes (identifikaasje). It lêste nivo neame se ‘transcendent’ en giet 

om de bliuwende betsjutting en boadskip fan it boek (ynsjoch). Neffens de ûndersikers litte 

folwoeksenen har liede troch it tredde nivo, wylst jonge lêzers fral hechtsje oan it earste. De 

nivo’s fan Nilsen e.o. komme oerien mei de nivo’s fan literêre kompetinsje fan Witte (2008). 

Ek dêr giet it by de legere nivo’s om spanning, wylst der yn de hegere nivo’s wurdearring is 

foar gefoelens en morele fraachstikken. 

Om te beoardieljen oft jongereinliteratuer de namme literatuer fertsjinnet, kin dy 

njonken deselde latte lein wurde as folwoekseneliteratuer. Mar op twa punten ferskilt 

jongereinliteratuer wêzentlik fan folwoekseneliteratuer. Yn it earste plak is 

jongereinliteratuer in foarm fan literatuer dy’t net makke wurdt troch de doelgroep dêr’t dy 

foar bedoeld is. Mei oare wurden: folwoekseneliteratuer wurdt skreaun troch folwoeksenen, 

mar jongereinliteratuer (meastal) net troch jongeren. It binne folwoeksenen dy’t de ynhâld 



bepale. Dêrmei komme we op it twadde ferskil. Trochdat folwoeksenen de ynhâld bepale en 

jongeren wat meijaan wolle, is de didaktyske funksje yn de jongereinliteratuer per definysje 

oanwêzich. 

 

De Fryske jongereinliteratuer: wat falt op? 

 

Wat opfalt oan de Fryske jongereinliteratuer is dat der in relatyf grut tal oersettingen 

ferskynt. Dat is net allinnich no sa; dat wie al sa doe’t de jongereinliteratuer opkaam as 

sjenre yn de jierren santich (Dykstra en Oldenhof 1977, 156). Foarbylden fan resinte 

oersettingen binne Harry Potter en de stien fan ’e wizen (2007) fan J.K. Rowling (oerset troch 

Jetske Bilker), Kening fan Katoaren (2010) fan Jan Terlouw (oerset troch Ytsje Steen) 

en Foarstelling (2013) fan Caja Cazimier (oerset troch Ans Wallinga). Foar âldere jeugd is der 

troch Geart Tigchelaar en Ytsje Hoekstra in trilogy oerset fan Kathy Reichs: Oanfal (2016), 

Firalen (2016) en Koade (2017). Begjin 2018 ferskynt sa as sein it boek Swarte swan fan 

Gideon Samson yn oersetting fan Geart Tigchelaar. 

De fraach is yn hoefier’t it foar in dosint Frysk gaadlik is om in learling in oerset boek oan 

te rieden, want oersettingen ha in belangryk neidiel: út eigen ûnderfining wit ik dat in 

learling maklik it (faak Nederlânske) orizjineel lêst yn plak fan it folle dregere Fryske boek. 

Mar omdat it oanbod foar jonge lêzers yn de Fryske literatuer net grut is, nim ik de 

oersettingen wol op yn myn oersjoch. It is dan oan de dosint oft er oersettingen tastiet of 

net. Myn ferwachting is lykwols dat de measte dosinten oersettingen net talitte sille; om 

boppesteande reden, mar ek omdat oersettingen yn de eineksameneasken fan havo 

en vwo net tastien binne. It kin sa wêze dat ûnderbouleararen har dêr ek al op rjochtsje. 

Neffens it Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (Dykstra e.o. 1977, 153) is it relatyf grutte 

tal oersettingen binnen de Fryske jeugdliteratuer te ferklearjen troch it net tarikkende 

oanbod fan oarspronklik wurk. En dat is in twadde aspekt dat opfalt: it oanbod foar lêzers 

fan 12-15 jier is lyts. Wallinga (2011, 40): ‘Yn it Nederlânsk is der in grut oanbod oan titels 

foar 12+. Yn de boekhannel kin men te kust en te keur. Op bol.com is de kategory 12 jaar 

en ouder fertsjintwurdige mei goed 2.500 titels. It oanbod fan resinte Fryske jeugdboeken 

bliuwt op it heden ûnder de 10 stykjen.’ 

Oant de Twadde Wrâldoarloch wie der foar jeugdliteratuer net folle belangstelling. Dat 

wurdt yllustrearre troch it feit dat der yn De koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse út 

1957 (Piebenga) hielendal gjin omtinken jûn wurdt oan jeugdliteratuer. No, sechstich jier 

letter, is der lykwols genôch berneliteratuer om der in hiel boek oer fol skriuwe te kinnen, 

sa’t Jant van der Weg sjen lit mei har boek Boeken en bern. Kinderliteratuur in soorten 

(2014). Titel en ûndertitel meitsje lykwols dúdlik dat it yn har boek benammen giet om 

literatuer foar bern. Om te beskriuwen wat der oan jongereinliteratuer te finen is, 

hat Van der Weg oan seis siden yn har boek genôch. Ek yn de meast resinte Fryske 

literatuerskiednis, Zolang de wind van de wolken waait (Oppewal e.o. 2006, 320), is ien 

paragraaf genôch om de ‘boeken voor oudere jeugd’ te besprekken. Yn de nijste 

literatuerskiednis, dy’t op’t heden skreaun wurdt, komt jongereinliteratuer ek oan de 



krapperein, neffens de skriuwster sels. It liket der dus op dat Ans Wallinga gelyk hat mei te 

sizzen dat der oan resinte Fryske jeugdboeken hast neat is. 

Troch it beheinde oanbod binne beskate sjenres hast net fertsjintwurdige (Oppewal e.o. 

2006, 328-329; Van der Weg 2014, 208-210). Hjirûnder sil ik dat taljochtsje. Ik meitsje dêrby 

gebrûk fan it ûnderskie tusken mimetyske en net-mimetyske jongereinliteratuer, yn 

neifolging fan Vanessa Joosen en Katrien Vloeberghs (2012, 14-15). 

Under ‘mimetyske jongereinliteratuer’ falle sjenres en boeken dy’t de realiteit betrouber 

werjouwe of dat yn alle gefallen besykje. Histoaryske romans, probleemboeken (ek wol 

‘realistyske romans’), adolesinsjeromans en romans oer de Holocaust falle yn dy kategory. It 

earste en it lêste sjenre binne net bot fertsjintwurdige yn de Fryske jongereinliteratuer. Van 

der Weg (2014, 210) jout dêrfoar de ferklearring dat it in soad tiid kostet om histoaryske 

boeken te skriuwen en dat net elkenien oer dy tiid beskikke kin. Lida Dykstra har 

Spegelspreuk (2007) en Ate Grypstra syn Grutte Pier, krús fan de Hollanner (2012) binne sûnt 

1999 twa foarbylden fan oarspronklik Fryske jongereinboeken dy’t ta de histoaryske romans 

rekkene wurde kinne. Mar ûnder de mimetyske jongereinliteratuer falle ek probleemboeken 

en adolesinsjeromans en dy sjenres binne better fertsjintwurdige. 

De term ‘probleemboek’ hat in negative byklank; der wurdt wol fan sein dat se fol steane 

mei sentimentele dramatyk (Joosen en Vloeberghs 2012, 106). Yn de jierren santich kaam it 

sjenre op. Jongeren wurde der yn opfierd as sterke haadfigueren dy’t omgean moatte 

mei drege omstannichheden. De folwoeksenen yn de boeken binne net automatysk figueren 

dy’t it goede foarbyld jouwe. Parentifikaasje, it fenomeen dat in bern (tydlik) de rol fan (ien 

fan beide) âlders op him nimt, is in fêst yngrediïnt fan it probleemboek. Foarbyld fan in 

Frysk probleemboek is Femke faalt (2016) fan Ate Grypstra, dêr’t Femke yn meimakket hoe’t 

har heit ûntmaskere wurdt as in oplichter. Fierders is Salsafamke (2008) fan Hanneke de 

Jong it foarbyld fan in boek dêr’t de haadpersoan sûnder help fan de âlders sterk wêze moat. 

Yn de jierren santich, de tiid dat it probleemboek opkaam, kaam der mear oandacht foar 

it jeugdboek. It waard sjoen as in geskikt middel om jongeren maatskippijkrityske refleksje 

by te bringen. Krityske pedagogen dienen in oprop om de jongeren net in ‘moaie’ wrâld foar 

te spegeljen, mar se te konfrontearjen mei de realiteit. Fandêr dat yn probleemboeken de 

rolpatroanen ta diskusje steld wurde en dat der eigentiidske problemen yn nei foaren 

komme, sa as drugs, miljeufersmoarging, geweld, swangerskip, abortus en skieding 

(Ghesquière 1982, 16). 

Literatuer foar adolesinten wurdt sjoen as ‘grinsliteratuer’, omdat de grins 

tusken adolesinteliteratuer en folwoekseneliteratuer dizich is. It binne boeken dy’t sawol 

troch folwoeksenen as troch adolesinten mei nocht lêzen wurde. Adolesinteromans binne yn 

it earste plak psychologyske romans: de folwoeksenwurding en de syktocht nei de eigen 

identiteit steane sintraal (Van Gorp e.o. 2007, 21). Dy tematyk sil in begjinnend lêzer, dy’t 

hâldt fan in soad aksje, net bot oansprekke. Foar in wat âldere ûnderboulearling dy’t bot fan 

lêzen hâldt kin it júst wol geskikt wêze. Bas Maliepaard (2010) pleitet it derfoar om 

adolesinsjeromans in aparte kast te jaan yn de boekhannel, omdat de lêzers derfan har te 

grut fiele foar jongereinliteratuer, mar te jong foar folwoekseneliteratuer. Yn de Fryske 



boekhannel hat sa’n aparte kast lykwols net in soad doel, omdat der hast neat is om er yn te 

setten. Neffens de folder Literature on wings (2004) dy’t Jant van der Weg skreaun hat kinne 

kinne Kuneara (2000) fan Akky van der Veer en Losse hannen (2000) fan Saakje Huisman 

as adolesinsjeromans beskôge wurde. Fierders soenen De keet fan Annawâld (2012) fan 

Freddy Scheltema en Skamte (2011) fan Auck Peanstra geskikt wêze kinne. Mar foar al dy 

boeken jildt dat se net spesjaal foar adolesinten skreaun binne. Se binne miskien mear op 

har plak yn de kast mei folwoekseneboeken en dat is persys wêr’tst se no yn de Afûk-winkel 

ek sykje moatst. 

Tsjinoer de mimetyske jongereinliteratuer stiet net-mimetyske jongereinliteratuer. 

Dêrûnder falle mearkes en bewurkingen dêrfan, fantasyboeken en diereferhalen. Sokke net-

mimetyske boeken binne der yn de Fryske jongereinliteratuer hast net. Fryske science 

fiction-boeken binne op ien hân te tellen. Yn 1986 ferskynde It ûnsichtbere folk fan Dijkema-

van Calsbeek. It boek is mei in spesjale priis beleanne troch it Rely Jorritsmafûns. Fierders 

skreau Itty Sluis It holle ljocht (1992). Dy boeken falle lykwols bûten myn seleksje, omdat se 

al sa âld binne en net opnij útjûn. Sûnt 2000 is der hast gjin oarspronklik Fryske net-

mimetyske jongereinliteratuer ferskynd. Allinnich Lida Dykstra har Wolken fan Wol (2000) en 

Ate Grypstra syn It beest fan de Westereen (2011) komme yn de beneaming. It is ynteressant 

om nei te tinken oer hoe’t it ûntbrekken fan dy sjenres ferklearre wurde kin. Yn Zolang 

de wind van de wolken waait (Oppewal e.o., 2006) wurdt suggerearre dat Fryske skriuwers 

dêr te nofteren foar binne. Hoe soe it mei de lêzers sitte, soenen dy der ek te nofteren foar 

wêze? 

Yn de klassike jongereinroman Cap Sud (1980) fan R.R. van der Leest, giet it oer in tema 

dêr’t je net al te nofteren foar wêze moatte: haadpersoan Gerl hat fizioenen dat der wat 

slims barre sil mei syn freon Diderik. Hy wol him warskôgje en reizget him nei nei Frankryk. It 

finen fan Diderik is in spannende reade trie troch it boek hinne dy’t ek lêzers fan no noch 

oansprekke kin. Sûnt Cap Sud binne net in hiel soad boeken skreaun spesjaal foar lêzers yn 

de leeftiid 12-15 jier. Dat it oanbod oan Fryske boeken foar dy doelgroep beheind is, is te 

sjen oan it oersjoch fan gaadlike titels ûnderoan dit stik. 

Sa as sein, ha ik besocht om boeken te selektearjen dy’t kwa talige en literêre 

kompetinsje oanslute by de leeftiidskategory 12-15. Trochdat allinnich boeken troch de 

seleksje kaam binne dy’t nei 1999 drukt binne, bestiet de list út resinte boeken dy’t (as it 

goed is) maklik te besetten binne. Ik ha yn de list in oanset dien om oan te jaan ta watfoar 

lêsnivo in boek neffens my heart. Dy yndieling soe eins útwurke wurde moatte foar alle 

titels. Dat dy yndieling yn lêsnivo’s nedich is, is neffens my in útmakke saak, want wat in 

learling yn klasse 1 moai fynt, kin folslein oars wêze as wat dyselde learling twa jier letter 

moai fynt. En in vmbo-learling hat oare foarkarren as in gymnasiumlearling. It is dus net 

mooglik om te sprekken fan geskikte boeken foar ‘de’ ûnderboulearling. 

Dêrmei pleitsje ik foar in oanfolling op de webside fan Lezen voor de Lijst sa’t dy der no 

útsjocht. It soe moai wêze as der foar it Frysk, krekt as foar it Nederlânsk, in spesjale 

ôfdieling komt foar ûnderboulêzers. It liket my goed ta dat de boeken dy’t spesjaal skreaun 

binne foar de doelgroep 12 o/m 15 jier, dy’t no op de webside steane foar 



boppeboulearlingen, ferhûzje nei de 12 o/m 15-ôfdieling. Fan boppeboulêzers wurdt op ’t 

lêst ferwachte dat se folwoekseneliteratuer lêze. Sa besjoen is it net logysk dat se no de kar 

ha út jongereinboeken. Foarbylden fan jongereinboeken dy’t in plak ha op Lezen voor de Lijst 

binne Sterke skouders (2004) fan Hanneke de Jong en Foarstelling (2013) fan Caja Cazemier. 

As dy boeken ferhúzje soenen nei in (takomstige) ûnderbou-ôfdieling, kin it plak fan dy 

boeken ynnaam wurde troch folwoekseneliteratuer op N1 en N2, bygelyks Alde 

leafde (2008) fan Henk de Haan, in boek dat neffens Ans Wallinga (2012) kwa taalnivo net al 

te dreech is en wurdearre wurdt troch boppeboulearlingen. 

De list mei geskikte titels foar learlingen yn de leeftiidskategory 12-15 jier befettet safolle 

mooglik ‘echte’ jeugdboeken, oanfolle mei boeken foar folwoeksenen dy’t geskikt wêze 

kinne foar jonge lêzers. Guon titels dy’t ik neam, steane op dit stuit ek op Lezen voor de Lijst. 

In foarbyld fan sa’n boek is Skamte (2012), dat op de side yndield is as N2-boek, mar 

foar ûnderboulêzers op N2 mooglik te yngewikkeld is. Dit probleem is spesifyk Frysk; it 

Nederlânsk hat in grutter oanbod fan jongereinliteratuer en sit dus net mei it probleem dat 

guon titels op beide ôfdielingen in plak krije moatte. 
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