
In 1993 organiseerden de Stedelijke Musea Zutphen, de Stichting voor Kunst en

Cultuur Gelderland (SKCG) en de Gelderse regionale steunpunten kunstzinnige

vorming de manifestatie Kind en Kunst. Initiator van het project was Wim

Scheepens, als stafmedewerker kunstzinnige vorming aan de SKCG verbonden. De

manifestatie bestond uit een tentoonstelling en een symposium over kind en beel-

dende kunst. Het was bedoeld voor docenten en consulenten bij de steunfuncties

kunstzinnige vorming in de provincie Gelderland. Scheepens rekende op zo’n 70

deelnemers, maar moest al snel naar een ruimer onderkomen op zoek toen ook de

rest van Nederland interesse toonde voor het symposium. Uiteindelijk meldden zich

250 mensen in Zutphen. Een groot deel van deze mensen was ook bij de daaropvol-

gende manifestaties in 1996, 1999 en 2003 weer van de partij. Vanwaar dit succes?

En wat was dan het bijzondere aan de manifestaties en symposia?

Een deel van het succes is te verklaren uit de gedrevenheid van Wim Scheepens en

zijn achterliggende gedachten bij de organisatie van de manifestatie. Scheepens

vond dat er te weinig aandacht was voor beeldende kunst en kinderen. Vanuit

allerlei sectoren werden er bijeenkomsten georganiseerd om de consulenten van de

steunfunctie-instellingen op de hoogte te brengen van mogelijke programma’s.

Alleen voor beeldende kunst was dit er niet. Vanuit zijn ervaring bij de onderwijsbe-

geleidingsdienst in Oss en het Museum Jan Cunnen aldaar zette Scheepens de mani-

festatie op. Hij zocht contact met een aantal beeldend kunstenaars en haalde die

over om samen met kinderen uit het basisonderwijs aan de slag te gaan. De eerste

keer kostte dit hem nog veel tijd en overredingskracht, maar de daaropvolgende

keren had hij de kunstenaars voor het uitzoeken. Hetzelfde geldt voor de basis-

scholen. De werken die uit de samenwerking tussen de kunstenaars en kinderen

ontstaan worden tentoongesteld. De tentoonstelling opent met een symposium,

waar inmiddels al aardig wat aansprekende namen het woord hebben gevoerd. 

Een kleine greep uit de vier symposia die hebben plaatsgevonden levert onder meer

de namen op van Jan Wolkers, K. Schippers, Lydia Rood, Jan Hoet, Pierre Janssen en

Cornel Bierens. Voor een deel betreft het mensen die op het eerste gezicht niets

met kinderen en beeldende kunst te maken hebben. Maar dat levert nu juist vaak de

leukste bijdragen op, volgens Wim Scheepens.
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De beperkte tijd die de vmbo-scholier ter beschikking heeft, vormt echter een

obstakel om een brug te slaan met de kunstwereld. Leerlingen van havo en vwo

ondernemen respectievelijk zes en tien culturele activiteiten in het kader van CKV1

en hebben maar liefst tweehonderd uur tot hun beschikking. In het vmbo is het niet

meer dan veertig uur – vaak zo verdeeld dat het neerkomt op één lesuur in de week

– waarin ze slechts vier culturele activiteiten mogen ondernemen. Zeker als je

bedenkt dat vmbo-leerlingen gebaat zijn bij maatwerk, zoals de betrokkenen bena-

drukken, wekt dit verbazing. Zo heeft dit onderwijs relatief veel leerlingen met leer-

en gedragsproblemen, die juist meer tijd en individuele aandacht verdienen. ‘Hoe

kun je in schoolverband een theater of museum bezoeken als je binnen een uur weer

terug moet zijn voor de volgende les?’ zo vroeg een van de aanwezigen zich terecht

af. Hetgeen genuanceerd werd door te benadrukken dat een school de beschikbare

lesuren ook kan samenvoegen tot een hele dag.

De ideeën om het cultuurbezoek in goede banen te leiden smaken naar meer.

Maar als ze dat willen kunnen leerlingen ook zelfstandig op pad gaan. Gezien de

beperkte voorbereidingstijd kan dit nog spannende situaties opleveren. Hoe

reageert bijvoorbeeld een groep leerlingen metaalbewerking die de lengte van een

klassieke-dansvoorstelling erg heeft onderschat? 

De subsidieregelingen in het kader van het overheidsproject Cultuur en School

hebben de komende jaren het vmbo als speerpunt en alleen al het Amsterdams

Fonds voor de Kunsten stelt 400 duizend euro ter beschikking voor projecten met

de doelgroep. Maar zolang dit alles in gestolen uurtjes moet gebeuren, zal het niet

gemakkelijk zijn de scholieren de kans te geven een persoonlijke band met de kunst-

wereld te scheppen.

Anita Twaalfhoven is redacteur 
van Boekman.

Samen optrekken
Kind en kunstenaar werken samen bij manifestatie Kind en Kunst

André Nuchelmans

Tien jaar geleden vond de eerste manifestatie Kind en Kunst plaats in 

Zutphen. Het succes van het beeldende-kunstproject overtrof alle

verwachtingen. Het geheim? Geen tentoonstellingen organiseren

vóór maar kunst maken mét kinderen.
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Congresbundels zijn vaak stomvervelende boe-

ken. De oorzaak is dat de redacteuren zich vaak

genoopt schijnen te voelen alle artikelen op te

nemen, ook al leken de congrespresentaties ner-

gens naar of is er van onderlinge consistentie

tussen de bijdragen nauwelijks sprake. Dit vijfde

deel van de Stichting Lezenreeks vormt hierop

een uitzondering. Het geeft een goede indruk

van de stand van zaken in dat deel van het lees-

onderzoek dat relevant zou kunnen zijn voor

leesbevordering. We komen te weten wat de

invloed is van ouders, onderwijs en bibliotheken

op leesgedrag van adolescenten, welke psycho-

logische factoren van invloed zijn op hoe vaak

adolescenten een boek pakken – en welke boe-

ken dat dan zijn –, welke rol het genre adole-

scentenromans kan spelen bij de overgang van

kinderboekenlezer naar literatuurlezer, en welke

functie lezen kan vervullen voor adolescenten.

Dankzij het brede overzicht dat de bundel biedt

wordt ook duidelijk welke vragen nog onbeant-

woord moeten blijven in dit onderzoeksdomein.

Maar de bundel heeft meer ongebruikelijke

positieve kanten. Hoe vaak komt het niet voor

dat artikelen over ‘leesbevordering’ vooral geïn-

spireerd lijken te zijn door goede bedoelingen,

en niet veel verder komen dan een bespreking

van een serie boeken die ‘probleemgroepen’ 

als adolescenten en allochtonen aan het lezen
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Scheepens is een fel 

tegenstander van

lesbrieven. Kinderen

gaan dan alleen op zoek

naar de antwoorden op

de vragen en zien de

kunst niet meer hangen

De kracht van het project zit hem zeker ook in de samenwerking van de kinderen en

de kunstenaar. Scheepens noemt het ‘het samen optrekken’. De kunstenaar stelt

zich op het niveau van de kinderen en wordt een van de groepsleden. Het is niet de

kunstenaar die zegt hoe de dingen moeten gebeuren, kunstenaar en kinderen

werken er samen aan. Scheepens is een fel tegenstander van de manier waarop in veel

gevallen tentoonstellingen voor kinderen gemaakt worden. Hij doelt op de lesbrieven

die vaak gemaakt worden om bestaande tentoonstellingen ook voor kinderen inte-

ressant te maken. Kinderen gaan dan alleen op zoek naar de antwoorden op de vragen en zien

de kunst niet meer hangen. In zijn visie moet je het niet verkinderlijken en kan het op

een veel simpeler, natuurlijker manier. Bij de projecten die in het kader van Kind en

Kunst georganiseerd worden, raken de kinderen bij kunst betrokken door het zelf te

maken samen met een beeldend kunstenaar.

De laatste keer stond de manifestatie voor het eerst in het teken van een thema:

‘De hemel een dak’, waarbij het draaide om kind en architectuur. Beeldend kunste-

naars en architectenbureaus gingen met kinderen aan de slag rond het onderwerp

wonen. Het project resulteerde in een drukbezochte tentoonstelling in Het Valkhof

in Nijmegen. Scheepens hoopt dat musea zijn werkwijze overnemen, waardoor er

doorlopend goede tentoonstellingen voor kinderen te zien zijn. Die kinderen nemen

vanzelf hun ouders mee, dan komen die ook weer in het museum.

André Nuchelmans is stafmedewerker 
van de Boekmanstichting 
en redacteur van Boekman.

Boekbespreking

zou moeten helpen? Alle goede bedoelingen 

ten spijt ontbreekt er vaak een wetenschappe-

lijke fundering. Hooguit worden persoonlijke

ervaringen vermeld die met die teksten zijn

opgedaan in één klas of met een paar leerlingen.

Een hele verademing is dat het onderwerp 

hier nu eens heel zakelijk en wetenschappelijk

wordt behandeld.

Belangrijk, zeker vanuit het oogpunt van de

Stichting Lezen, is dat de bundel een brug slaat

tussen wetenschappelijk onderzoek en ‘het veld’.

In tegenstelling tot de meeste andere publicaties

op het gebied van academisch leesonderzoek

zijn de bijdragen allemaal ook toegankelijk voor

geïnteresseerde leken, zonder verlies van de

noodzakelijke nuance in de bespreking van onder-

zoeksopzet en -resultaten: voor zover nodig wor-

den statistische procedures uitgelegd en worden

theoretische/psychologische concepten nader

toegelicht. Kortom, een aanbevelenswaardige

bron voor iedereen die zich op welke manier dan

ook bezighoudt met leesbevordering.

Adolescentenromans  Om een indruk te geven van

de rijke verscheidenheid van de bundel zal ik

enkele onderwerpen en bijdragen uitlichten. De

rol die adolescenten-literatuur kan spelen bij de

overgang van kinderliteratuur naar literatuur

voor volwassenen wordt door Van Lierop toege-

Anne-Mariken Raukema, Dick Schram en Cedric Stalpers (red.) 

• Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen: verslag

van het congres van 23 en 24 mei 2002, georganiseerd door Stichting

Lezen en de Provinciale Bibliotheek Centrale Noord-Brabant •

Amsterdam: Stichting Lezen, 2002 • ISBN 90-5166-947 X • 
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