DE CANON VAN DE
GESCHIEDENISVOOR
oNDERWTIS EN VERTELLERS
Tekst: Ruben A. Koman
n 2005 publiceerde de Ondenuijsraad, een adviesorgaan voor de overheid, een advies waaruit bleek dat
er een tekort was aan aandacht voor de waardevolle
onderdelenvan Nederlandsecultuur en geschiedenisdie
via het ondetwijs aan nieuwe generaties meegegeven
moestworden.
Er is iets mis met de kennis van dejeugd omírent de
Nederlandsecultuur en geschiedenis.Zo blijkí ondermeer
dat er in hel onderwijs minder accent wordt gelegd op het
kl assi eke (en kl assikal e) verhalende element.I I ]
De commissieOntwikkeling NederlandseCanon werd in
2005 opgericht en lauam met een ontwerp voor de in-

houd van de Nederlandsecqnon, die bedoeld is voor alle
Nederlanders in het algemeen,maar voor doceníenin het
basisonderwijsen voortgezetonderwijs in het bijzonder
De vijftig canonyensÍers,van hunebeddentot Europese
eenwording,kunnengebruikt worden voor vakken als
aardrij kskunde, ckv, cultuur, economie,geschiedenis,
levensbeschouwing,natuurkunde en Nederlands en worden vanaf2009 verplichte lesstofop de basisscholenen
middelbare scholen.

Met de bekendmaking van de eersteplannen voor de Canon van de
geschiedenisrond 2005, en tijdens het schrijven van volksverhalenboeken kreeg ik het idee om met behulp van pakkende volksverhalen

Omslag van het canonrapport, deel A

de canon aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. Tijdens het
volksverhaalonderzoekbleek dat volksverhalen, gekoppeld aan de
(lokale) geschiedenis,door menigeen aantrekkelijker werden gevonden
dan wetenschappelijkegeschiedenistekstenen jaartallen. Immers, een
verhaal of lied zet zich gemakkelijker in het geheugenvast dan een
reeks feiten. Dankz4 het DOC Volksverhaal, opgericht in 2006, kon
het idee gestaltekrijgen en volksverhaalonderzoekerdr. Theo Meder
en etnoloog prol dr. Gerard Rooijakkers werkten het plan eenjaar
later verder uit. Met studentenvan de Universiteit van Amsterdam
werd een werkgroep gevormd. Dr. HubeÍ Slings, secretarisvan de '
Canoncommissie,en hoofdredacteur/directeurvan de stichting Entoen.
nu deelde mee dat het onderwijs met smad zit te wachten op verhalen
die aansluitenbij de canon. De commissie deelt in haar rapport mee
dat er een brede steun was voor het pleidooi van de commissie voor
herwaarderingvan verhalend onderwijs.[2] Door de geslonken bagage
en vaardigheid van nogal wat leraren ter zake, is een extra handreiking
gewenst.Lessenmoeten volgens de commissie met verhalen 'worden
gekruid'.
Vanuit het DOC Voiksverhaai werd gekozen om, naast de verhalen, ook
liederenaan de 'mondelingecanon'toe te voegen.Dit had vooral een
praktische reden: het bleek ondoenlijk om voor e1kcanonvenstereen
pakkend volksverhaal te kiezen. Daamaast werd er voor gekozen om
het begrip 'mondelinge(of verbale)canon'te bekijken in een ruime
context. De verhalen en liederen die gekozen werden hebben een driehoeksverhouding.Het gaat om verhalen en liederen waarbij het gesproken woord, het geschrevenwoord en het beeld elkaar beïnvloeden. In
de canon van het verhaal en lied vormen mondelinge en schriftelijke
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Wandplaat 'Het BehoudenHuys'van Isings

uitingen en beelduitingen a1shet ware een culturele drie-eenheid.In
de 'mondelinge canon'treffen we volksverhalen en dito liederen aan,
onderverdeeldin genreszoals de sagen,legenden,moppen, persoonlijke vertellingen en familieverhalen en bal1aden.Volksverhalen en
-liederen worden eeuwenlangvan generatie op generatieovergedragen,
maar hebben veel raakvlakken met de schriftelijke cultuur, of komen
er zelfs uit vood. Veel verhalen en liederen gaan terug op schriftelijke
bronnen. Er is meestal sprakevan een zekere vermenging van beide do-

werden schoolplatenontwikkeld door illustrators als Jetsesen vooral
J.H. Isings Jr. Tussen1910en 1970tekendeIsings (1884-1977)43
wandplaten. Vanuit het onderwijs kwam de wens naar voren om de
geschiedenisdoor middel van beelden aanschouwelijk te maken. De
eerstegeschiedenisplatenkwamen uit Duitsland en werden in 1855 met
Nederlands onderschrift geihtroduceerd.
Bekendzijn ondermeer Isings'platen 'Een stadin de Middeleeuwen',
'De Noormannenvan Dorestad'en het 'BehoudenHuys', op Nova

gebaseerdop gelezen en gehoordevoorstellingen, maar ze zorgen er

Zembla'. Isings vervaardigde voor christelijke scholen ook wandplaten
over Bijbelverhalen. Verteilende leraren brachten de geschiedenistot

ook weer voor dat er nieuwe beelden bij mensenontstaan.De vensters
in de mondelinge canon liggen dan ook op het gebied van mondelinge,

leven met platen van Isings en Jetses.Vanaf de jaren zeventig van
de vorige eeuw was het voorbij met de wandplaten. Er werden geen

schrift elijke of visuele cultuur.

nieuwe platen meer vervaardigd en de wereld van Isings raakte langzaamaanin de vergetelheid.Audiovisuele middelen, de dia, de video en

meinen. Beelden (prenten, tekeningen, schilderijen, film enz.) zljnvaak

Het onder-wijsin de school met wandplaten van Isings is zo'n duidelijk
voorbeeld waarop de wereld van het schrift, het gesprokenwoord en
beeld met eikaar interfereerdenen kan gezien worden als inspiratiebron

de televisie namen de plaats van de schoolplatenin. De laatstejaren is
er een opleving van de schoolplatente zien. Zo biedt het Legermuseum

voor de mondelinge canon

te Delft eigen schoolplaten aanen het thema 'beleven'staat opnieuw
centraal voor de leerling. Kinderen moeten kunnen voelen, ruiken, maar

Schoolplaten
Een schoolplaat,of een plaat voor het aanschouwingsonderwijs,werd

ook verhalen vefield worden en zélfverhalen vertellen. Ook (professionele) verhalenvertellerskomen de laatstedecenniasteedsvaker in

gebruikt a1sillustratie bij de verhalen die de leraar vertelde. In de 19e

het klaslokaal.

eeuw was het aanschouwingsonderwijsontwikkeld, waarbij schoolkinderen door zien, ruiken, voelen verlrouwd gemaakt moestenworden
met de wereld. De wandplaten gingen over zaken als de dierenwereld,

Verhalen en liederen in de klas

de landbouw en veeteelt. Voor biologieonderwijs zijn vooral de platen
van Koekkoek bekend.

P.J.Meertens trachtte Nederlandsevolksverhalen en -liederen al eerder
te introduceren binnen het onderwijs door middel van cursusboeken

Toen het geschiedenisonderwijsin 1857 bij de wet vetplicht werd,

als NederlandscheVolkskunde voor de lagere scholen.Hij was, tegen
zoosInn.r I
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tnJillibrsrd
Verbreidifig
van lret rhristendom
In 690 kwam Willibrcrd, een Ëngelsemonnik
uil N*rthurnbriË, aan land bii de taenmalige
m*nding van de f.ijn waar tegenw*ardig
Katwiik iigt. Samen Rlet c€n groep eallega's
wilde hij zich inz€ttÊn v*cr de verspreiding
van het ehristendom in het land van de
Frieecn. Deze bewonnden de kffif;{r*ok
van de Wssterseheidëtot b;j Dokkum.
Hun gebied grenseleaan het territnrium vaa
de Frankische'dorsten,die een eeuw *crdsr
hêt christoxjke gelarf hadden aangcR$meÍr.
In hÊt grensgebied lagen dc kavenplaats
Dorestad aan de Rijn en dÊ nsderu€fting

Ulreeht. Er was geen sprake rran ea:: vaste
greRs,want dorlFtelkens oplaaiend kriigsgeweld schovËrlóf de Friezen eÈn stukjë naar
het euiden óf de Franken naar het N*orden,
ïiidels een frankische suceesperiadehad
een Franki:che vqrrstin 63o hÊt e€r$t€kerkje
in Ulrecht lafen bruwen op de plaats waar
nu de Dsm staat, maar dat werd kort dêarop
dool de frÍezen verwoest.
Voorgangers van Willibrard hadden
erv*ïen dat het liekeren va* de Frieseheide!1eÍ1ge€n eenvoudige zaak was. Daarom ging
Willibrord eÊrstop zoek *aar steun. Hii bracht

Lemma uit de Canon van de geschiedenis- Wllibrord (canonrapport, dl. B, p. I 4)

de heersendemening van de academischewereld in, van mening dat

en de zeemeerminvan Edam uitvoerig belicht. Volksverhaalthema's

het instituut ook dienstverlening tegenover een breder publiek in de

werden vroeger, maar ook nu, al verteld in de klas. Jan-Hendrik Potter

praktijk moest brengen. In de editie Nederland: volkskundig leesboek

(* 1940)uit Bellingwolde (Groningen)verteldein 2006 ongeveerals

voor de lagerescholenuit dezereeks(1931) komen volksliederenaan

volgt: "Vroeger toen de rivieren zijn gemaakt is de Rijn gegraven door

bod, raadsels,rijmen, maar ook legendenzoals de verhalen van Sint

z1n
twee Íeuzen. Tot bij W4k bij Duurstede zijn er dijken, maar daal:'lra

Maarten en Sint Nicolaas. Daamaastworden volksverhalen over hek-

er geen dijken meer. Op dat moment heeft de ene reus het zand in zijn

sen,weerwolven en bekende sagenals die van de Vliegende Hollander

tabaksdoosmeegenomenom de messenblank mee te maken.
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Dat verhaal werd op school wel eensverteld tijdens de aardrijkskundeles. Tot Wijk bij Duurstede waren er dijken langs de Rijn en dan heb je
geen dijken meer. Dat ligt natuurlijk aan het landschap.Het landschap
verschilt daar wat. Vervolgens krijg je de Utrechtse Heuvelrug. Er werd
dan verteld: 'Eén van die reuzen heeft toen het zand meegenomenom,

de geschiedenis.De venstersbevatten sagen,legenden,anekdotes,
persoonlijke vertellingen en getuigenissen,moppen, verzen en liederen,
boeken en aÍbeeldingen.
Waar de schoolwandplatenvoor leerlingen woeger bepalendwaren
voor het beeld van de geschiedenis,zullen de canonvenstersdat in de

schuren.'Dat werd ons met aardrijkskunde dan wel eensverteld. Dat

toekomst zijn. De pakkende verhalen en liederen sluiten hier naadloos
bij aan, en zouden, naast didactische doeleinden,zelfs gebruikt kunnen

was als het ware een ezelsbruggetjeom dat te onthouden.Dan kreeg
je de Utrechtse Heuvelrug. Het landschapveranderde.Dat vertelde

worden voor het nieuwe Nationaal Historisch Museum in Arnhem, dat
het verhaal in het museum centraalwil gaan stellen. De mondelinge

de schoolmeesterop school." [3] In Groningen en met name Drenthe

canon, en de bijbehorende verhalen en liederen, zljn dan ook van belangrijke toegevoegdewaarde. Hoewel naast liederen en persoonlijke ver-

voor zijn wouw thuis, de pannen en de lepels en de vorken mee te

worden lokale sagen,zoals het verhaal van de reuzen Ellert en Brammert, nog met regelmaatverteld. Op die manier kan in het onderwijs
aandachtworden besteedaan de lokale cultuur en seschiedenis.

halen er ook (vaak 'fantasievol'geachte) volksverhalen in de canon van
de mondelinge geschiedenisvoorkomen, maken ook deze genresdeel
uit van de geschiedenisvan de mondelinge overlevering en vertelcultuur van Nederland. Een aan de historie gekoppeld verhaal is immers,

Canon in vijftig verhalen en liederen
In de 'verbale ofmondelinge canon' staanvoorbeeldverhalenen -

zoals Isings zei: 'Geen droom of sprookje, doch beeld en analysevan
een tijdperk.'[6] Waar de bestaandecanon van de geschiedenisreikt

van de geschiedenis.Uiteraard kunnen ook andereverhalen en liederen

van de hunebeddentot Europeseeenwording, hoopt de canon van de
mondelinge overlevering dan ook verder te gaan van de sagevan Ellert

gekozen worden om de canon toe te lichten. In de verhalen- en lieder-

en Brammert tot het genre van de Belgenmop.

liederen die exemplarischzijn voor een lemma uit de bestaandeCanon

encanonzijn sommige venstersvanzelfsprekend.In de mondelinge
overlevering en vertelcultuur past bij het canonvenster'Hanzesteden'
logischerwijs de sagevan het Vrouwtje van Stavoren(zie elders in
dit nummer in de rubriek 'Uit de verhalenbank') en bij de VOC het
Vliegende Hollanderverhaal. Het verhaal van Hugo de Groot en zijn
boekenkist staatweliswaar in de canon van de geschiedeniszéIf, maar
behoort ook opgenomente worden in de mondelinge canon. Zo ztjn er
meer voorbeeldente noemen. Naast de verhalen is ook de, door de canoncommissie genoemde'muzische dimensie van de canon' aarrwezig.
De canon van de geschiedenismoet, volgens het rapport, niet alleen

Noten
(200612007),
deelA, p. 17.
[1] VanOostrom
(200612007),deel
C,p. 43.
f2l VanOostrom
idnr.RKOM[3] Bewerkteversievanwww.verhalenbank.nl,
AGRONO4O4
dl. A, p. 25.
[4] VanOostrom(200612007),
dl. A, p. 49.
[5] VanOostrom(200612007),
p.
(2000),
156.
Niemeyer
[6]

kennis, maar ook schoonheidinprenten.[4] Muziek heeft de canoncommissie, niet zonder spijt, bij haar strengeselectieniet zo prominent
weten te plaatseh.[5] De Canon in verhaal en lied hoopt daar verandering in te brengen.
Bij sommige venstersmoest langer worden gedebatteerdom tot een
geschikt verhaal of lied te komen. Uiteindelijk is gekomen tot een
mondelinge canon van vijftig vensters,die aansluitenbij de canon van

De werkgroep 'mondelinge canon'mel v.l.n.r Ruben Koman, Iris Boering, Theo Meder, Sharon Hellings, Renate Moria, Alyssa Hendriks en
Gerard Rooijakkers (foto R. v.d. Bos).
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