
en lertand dit Nationael Historisch Museum als Rjjksmuseum grâtis
zijn, niet alleen vooÌ kinderen tot twaaLfjaar, maar voor iedereen.,,
Vervolgens werd met gepaste fiots het boek van de Canon met de
kLeine c aengeboden aan minister plasterk.

Hiema nam de minister de getegenheid om nog wat door te praten
over het belang van de canon, over de .cenonitis, en het injtiatjef
van de kteine canon. ptasterk benadrukte dat hij het belang jk vond,
dat er nu een basispakket aan historische kennjs is geformuleerd.
Hij verklaarde hoe onder meer een angst voor natjonaLisme _ en de
k\¡r'atijke gevoLgen die dit heeft gehadin hetverleden - lange tjid zetfs
een bescheiden trots ìn de weg heeft gestean. .De minister vindt
dat er wel degetijk pLaats mag wo¡den jnge¡uimd voor ..beschaafd

nationali sme"'.
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p T.oktober 2oo8 werd de Canon met de kLeine c aange-
boden aán minjster RonaLd Ptasterk op het ministe e
van OCIV te Den Haâg.

Aanwezìg waren de iedacteuren Ruben Koman, Theo
Meder (DOC VotksverhaaLvan het Meertens Instituut) en Gerard
Roojjakkers (Leerstoelgroep Nederlaidse Etnotogje), de auteurs t s
Boering, Sharon HeLtings, Alyssa Hendriks en Renate Mo e (studen-
ten ven de UvA) en uitgever Martjn Scholma van profieL.

In een korte toespraak memo¡eerde Meder dat in 2006 de Canon van
Nederlandwas gepresentéerd door de commissie Van Oosfiom, en
det deze Canonin2oog in het onderwijs geinûoduceerd zal worden.
De Canon van Nedertand biedt viiftig vensterc op de geschiedenís,
van hunebed tot Europese eenwording. De Canon met de kLeine c
biedt vijftig votksverhaLen, liederen en getuigenissen dje passen bij
de vensters van de grote Canon. De kteine canon is bestist bedoetd
als een aanr,.lrlling, en zeker niet aLs een vervanging. De verhaLen,
Liederen en getujgenissen moeten gaan functioneren aLs anker-
puntenvoor het geheugen, en moeten tevens bjjdragen aan een her-
introductie van hetverhalende onderwijs en de vetetLende docent.

Meder ve¡tetde in het kort over de kritiek die er op de grote Canon is
gekomen: die zoutemanneLijk, te bLank, te elitair, te protestants en
te Hottands zjjn. De klejne canon heeft dat enìgszins gecompenseerd
met de introductie van meer volkscultuu¡, meervrouwen, meer pro-
vincie, meer kathoLicisme enmeer alLochtone en exotische cuLturen.

?an [inþ1 naar re.ht4, het teom dat geaerkt heelt aon de Canon met de kþine c
gezametijþ op de þto met demini4Ler uon onde1eij4 ?ranaû1?ta4terk,
çerard Roaijakkera,'Ruben A. J<aman'rheo Meder, llonatd? tclaterk, Atyaaa
Îlendríh¿, Sharcn'Fettw4,'Renote Morítt en'Ii4 Baering.

ouerhandigíng uan de Canan meÈ de kteine c door -Iheo Meder oan mini4ter
?.ona[d?(a4terk

Wat det laatste betreft: waa¡mogeLjjk ziln bijvoorbeeLd verhelen
toegevoegdover Anansi / Nanzi, KantjjLen Nasreddin Hodja. Het boek
van de Canon met de kLeine c is bestemd voor ieder dje betangsteLLing
heeft voor geschìedenis en verhalen. Maer Meder sprak de hoop uit
dat de kLejne canon mede in het onderwijs zal gaan functioneren én
een roL zal gaan speten bij het njeuw op te richten Nationaat Hjsto_
risch Museum in Arnhem. Tot stot gafMeder nog één ongewaagd ad_
vies aan minjster Plasterk: "Laat jn de trachtie van Groot-B ttannië

BIJ DE CANON VAN NEDERLAND

Bil de hunebedden
merkte de minister
op det hij dacht, dat
dit de oudste gebou-
wen ter weretd zjjn.
Immers, de pirami-
des (vanaf 2550 v.

Chr.) en Stonehenge
(23oo v. chr) zijn
jonger dan de

hunebedden (3ooo v. Chr.). .,Mjsschien is het niet waar, en zjjn er
oudere gebouwen," zei pLasterk, ..maer niemand heeft me nog tegen_
gesproken." Iris Boering betoofde de minister om de kwestie nade¡
ult te zoeken.

'tÐebaite uan de k[eine canon, øwu,t.kteinec.nt
Mediø-aandacht na uer4chijniw uan het boek:
-Annemarie'Laùèn: ,Jlet uroulÐtje uan Stauoren', itL: jlt4tori4ch
Atieu1r46hd, oktober 2oo8 , nr. e, Þ. 79.
-André Oerbmcln4: "Uerhabn uan toen uoor nu- Canon met de kteine
.þoegt ópanning toe aan de ge4chiedeni4[e4,, in: ¿tgemeenDagbtad,
dinódag 7 oktober 2oo8 , Þ. 22.

Seiie S[ager: 'Een canon uo( uerha[en die níet k[oÞÞen, tn, froua, d.in4-
dag I oktober 2oo8, p. 2,3.

BLaderend door het
boek bekende de
mìnister dat hij het
verheal over het
Mariakaaklesoverleg
altijd getoofd had, en
dat het boek in dit
geval een weLhaest
Voskuiliaanse rol
veruulde door deze
vertetLing te
debunken.
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Een van de populairste mjnister-presjdenten die Nedertandge_
kend heeft, is WiLLem Drees. Zijn eenvoud en zujnjgheid spraken
erg tot de veÌbeelding, zoels onderstaand verheel Laat zien.

Eindjaren '4o bezochten de
Amerikaanse gezanten AvereLl

Hafiimen en Peu[ Hoffman
Nedertand, in het kadèr ven
het MarshatLpfan. Zil zouden
met onder andere ministe.-
president WiLtem Drees praten
over financiëLe steun venuit
Ame ka voor de Nederlandse
economte. De inwone¡s van
Nederlend

T{e t Mariakaahj e u on.0 er had e
(Tato: .rheoMedet)

hadden het, zo vLakna de fweede WereLdoorlog, nametijk nìet
tìreecl en er was veelgeLdnodig voor de wederopbouw van het
Lano,

Omdat hij het zonde vond om voor d e mensen het hele departe_
ment van Buitenlandse Zaken op zondag open te houden, had
Drees de vertegenwoord¡gers thuis uitgenodigd. Samen met
zijn vrouw Catharjna woonde hij in een sober rjjtjeshujs op de
BeekLaen5o2 in Den Haag. In de gashaard brandden sLechts twee
van de vjjfstaafjes. Mevrouw Drees serveerde de hoge buitenLand_
se gasten een kopje thee met daarbjj een Marjekaakje. "tk heb het
aLgezjen, een land weervan de minister-president zo atjnig leeft
is onze hulp tenvolle waard,,, rapporteerde HaÍiman vervoLgens
een de ambassadeur, waarop NederLand inderdaad financiëLe
steun van Amerika ontving.

'Ioeftchting:

Dit uerhoa[ i4 een Þetfe.t uoorbeetd uan de a]ini¡heid en eenuaud díe
791t[emDree4 zo þenmerkten en 4Þreekt daaromùee(Nedertandera aan. Et
zijn echter een Þo{Lr þrct)[emen met heÈ uerhaa[. Ten eer4te kan de hteinzoon
uonTree4,'U)i[tem'8. Dree¿, zich níet heinneren oaít een Mariakaakje
Lanzijnomagehr en te hebben. AÞ de weba\e uon zijn oÞo.4chrijft. hij:
"@ij kregen ata kteínkinderentrouuen4 urn mijn graatmoeder andere
koekjea en chacotaatje¿'. fen trreede heer¿t er grote onduidetijkheid auer de
daÈumuan het ,ezoekùanlIaûiman en.Jtafrnan..l1et i4 dan oaknog maar
de uraal of het Manakaakje4ouerþg we( echt heelit Þtaaz¡euonden. De
famí(ie uan'Dree' ontkent een du¿danig \ezoek en 4tett dat le taenmo.tige
mini4ter uan'Buitenfand4e Zaken, Jo¿eþhLun4, het uerhaa( uan a tot z
uerzonnen heeft.'Uer4chiftende 

'ronnen 
uemeaen echter dat.t:un4 het

Derhaa[ a[[een maar mooier gemaaht heeft, maor dat er Eoch echt een kern
uan aaarheil in zit.

Teruiiziwei
Dree¿, J. Marijke,'uittem 3. 'Dree1 en Euert Schoort: 7t)í(tem.Dree4. çe-
¿Þiegetd in de Eijd: denagelaten ctutabiograie. -Am4terdam 2ooo.
i{uijk, Afto en Matín Deeten, ßeÞóáUeftik... -Lun4 . .,ímóterdam ß65.
'lÐrlnen, Y.A. uan' Wítem Dreeí DeÍnocraat. .u)ee'þ 7984.

Meer þzen: aa@.cananmetdekteinec.n( en httÞ: // entaen.nu/
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