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,,Ik fyn it in hiele eare om Berneboe-
ke-ambassadeur fan Fryslân te wê-
zen. Ferhalen ferbine ús mei elkoar
en mei de wrâld. Ik haw der sin oan
om it berneboek in noch grutter
poadium te bieden’’, laat ze weten.
Hoogeveen zal de functie twee jaar
lang bekleden.

Als eerste Berneboeke-ambassa-
deur van Friesland heeft schrijfster
Lida Dijkstra sinds 2020 het lees- en
boekenplezier verspreid op tal van
basisscholen in Friesland. Ze intro-
duceerde ook de lêskoffer met daar-
in door haar geselecteerde en in het
Fries uitgebrachte kinderboeken en
een bijbehorende lesbrief. De mees-
ters en juffen kunnen daar in de klas
mee aan de slag.

Hoogeveen heeft van Boeken fan
Fryslân de vrije hand gekregen. ,,Ik
mei by Lida yn de lear, en mei myn
termyn op folslein eigen wize ynfol-
je’’, zegt ze. Hoe? Dat weet ze nog
niet precies.

,,Ik bin noch sykjende. Gelokkich
haw ik dy tiid. Mar ik fiel der in prot-
te foar om jongerein en mbû-ers te
entûsiasmearen foar lêzen, in doel-
groep dy ticht by my stiet mei twa
pubers yn ‘e hûs.’’ Hoogeveen heeft
twee dochters.

De nieuwe Berneboeke-ambassa-
deur heeft ter oriëntatie ook gespro-
ken met collega-ambassadeurs on-
der wie illustrator Martijn van der
Linden en Jacques Vriens (Hij was
van 2013 tot en met 2015 de eerste
nationale Kinderboekenambassa-
deur).,,En ik ha ek belle mei ‘laurea-
tes’ yn Wales en Ierlân fanwegen it

minderheidstalenaspekt.’’
Hoogeveen schreef verschillende

boeken voor kinderen en volwasse-
nen. Recent publiceerde ze het Fries-
talige kinderboek Abe en de Aar-
dichman met illustraties van Yke
Reeder. Dat ze Berneboeke-ambas-

sadeur mag zijn en de functie naar
eigen inzicht mag aankleden vindt
ze ,,like spannend as moai. Mar ik
sjoch der nei út om it Fryske berne-
boek – skriuwers én yllustratoaren –
folop ûnder de oandacht te bringen
de kommende jierren.’’

Nieuwe ambassadeur
voor het berneboek
ELISABETH POST

DRACHTEN Schrijfster van kinder-
boeken, journalist en eindredac-
teur Tialda Hoogeveen (Haskerdij-
ken, 1974) uit Drachten volgt Lida
Dijkstra uit De Knipe op als Berne-
boeke-ambassadeur. Ze gaat vanaf
januari volgend jaar aan de slag.

Tialda Hoogeveen is door Boeken fan Fryslân gevraagd om Berneboeke-ambassa-
deur te worden. Ze volgt schrijfster Lida Dijkstra op, die er eind dit jaar mee
stopt. FOTO JOKE SCHUT

Dat blijkt uit de uitkomsten van een
enquête die vrijdagavond in Gent is
gepresenteerd aan het begin van de
Week van het Nederlands.

Anders dan in 2002, toen de leden
van de Maatschappij der Nederland-
se Letterkunde zich mochten uit-
spreken, is de lijst ditmaal samenge-
steld op basis van antwoorden van
‘professionele lezers en liefhebbers
van de Nederlandstalige literatuur
binnen en buiten het Nederlandse
taalgebied’. Vooral onderwijsgeven-
den vulden de lijst in.

De Max Havelaar uit 1860 geldt
als het belangrijkste literaire boek
van het Nederlandse taalgebied, ge-
volgd door Van den vos Reynaerde
van ‘Willem die Madocke maakte’

uit de eerste helft van de dertiende
eeuw, De avonden (1947) van Gerard
Reve, De donkere kamer van Damo-
kles (1958) van Willem Frederik Her-
mans en Het verdriet van België
(1983) van Hugo Claus.

De canon is stabiel, concluderen
de initiatiefnemers. Bijna tachtig
procent van genoemde auteurs en
werken stonden in 2002 ook al in de
top-100. Wel is het aantal vrouwen
toegenomen: van 11 in 2002 naar 24
dit jaar. Hella Haasse staat nu met
Oeroeg (1948) op 12, De historie van
mejuffrouw Sara Burgerhart (1782)
van Betje Wolff en Aagje Deken op 17.

De meeste teksten en auteurs van
voor de Tweede Wereldoorlog ver-
liezen steeds sneller terrein. Dat

geldt ook poëzie als genre. Bij de
meest genoemde werken uit de 20e
en 21e eeuw ontbreken dichtbundels
volledig. Literatuur uit of over de
voormalige koloniën lijkt daarente-
gen aan een opmars begonnen.

Bij het samenstellen van de nieu-
we lijst is gevraagd welke rol een ca-
non zou moeten spelen. Bijna tach-
tig procent van de respondenten
vindt dat op het voortgezet onder-
wijs aandacht besteed moet worden
aan literaire klassiekers en litera-
tuurgeschiedenis. Anders dan in
2002 is een meerderheid niet voor
een verplichte leeslijst.

Ook is gevraagd of er meerdere ca-
nons naast elkaar kunnen bestaan.
Mogelijke toptitels voor een canon
met jeugdliteratuur worden al ge-
noemd: Kruistocht in spijkerbroek
van Thea Beckman, De brief voor de
koning van Tonke Dragt, Pluk van de
Petteflet en Jip en Janneke van Annie
M.G. Schmidt, Koning van Katoren
en Oorlogswinter van Jan Terlouw
en Lampje van Annet Schaap.

Vrouwelijke auteur rukt op in de
canon van Nederlandse literatuur
JOEP VAN RUITEN

EMMEN De canon van de Nederland-
se literatuur is ververst. En zoals
gebruikelijk geldt de Max Havelaar

van Multatuli als het meest cano-
nieke boek.

De opnames van de nieuwe serie
beginnen vandaag. Wanneer de
volgende reeks op televisie te
zien zal zijn, is nog niet bekend.
„Daar kunnen we nog niets over
zeggen”, laat de woordvoerder
desgevraagd weten. In augustus
zei Martien Meiland dat hij ver-
wacht dat de realityserie rond
zijn familie er over vijf jaar niet
meer is. „Als de kijkcijfers instor-

ten, stoppen we. Zolang wij ver
boven het miljoen scoren, blijven
we doorgaan”, zei de voormalig
kasteelheer tegen Veronica Su-
perguide. De cijfers van het huidi-
ge seizoen begonnen voorzichtig,
net onder het miljoen. Maandag
keken er 917.000 mensen.

Chateau Meiland is sinds 2019
te zien op de Nederlandse televi-
sie en won in dat jaar de Gouden
Televizier-Ring. Het avontuur
van de familie Meiland begon
toen zij een kasteel kochten in
Frankrijk waar zij een bed and
breakfast runden. Inmiddels
woont de familie alweer een aan
tal jaar in Nederland

‘Chateau Meiland’
krijgt achtste seizoen
HILVERSUM Het succesvolle
SBS6-programma Chateau Mei-

land krijgt opnieuw een vervolg.
Talpa bevestigt een bericht van
Shownieuws dat er een achtste
seizoen komt.

‘Wat te gek’, schrijft DI-RECT. De
Haagse band en het Haagse or-
kest treden op 3 en 4 februari op
in AFAS Live in Amsterdam, op 12
februari in concertzaal Mainstage

in Den Bosch en op 18 februari in
de MartiniPlaza in Groningen.
Dit is de eerste keer dat ze samen
optreden voor een livepubliek.

De concerten zouden afgelo-
pen jaar al plaatsvinden, maar
toen mocht er vanwege de coro-
namaatregelen niet met publiek
worden gespeeld. Wel was er een
livestream, waar toen meer dan
18.000 mensen naar keken.

Shows Residentie Orkest
en DI-RECT uitverkocht
AMSTERDAM De vier shows die
DI-RECT en het Residentie Or-
kest samen geven zijn allemaal
uitverkocht, laat DI-RECT zon-
dag weten via Instagram.

D
e Vlaming Lander Seve-
rins vormt met de Ach-
terhoekse Myrthe van

Velden het jonge cabaret-duo
Grof Geschud. Net afgestudeerd
van de Koningstheateracademie
trokken ze met hun voorstelling
Lijmen in 2018 heel succesvol
door Vlaanderen en Nederland.
De pers was vol lof over de eigen
kleur van het tweetal dat hun
relatie in alle mogelijke toonaar-
den bezong.

Zaterdagavond mochten we
de tweede voorstelling van dit
duo bekijken, alleen zijn ze nu
geen stel meer. Twee exen die
hun breuk zo openhartig op het
podium speels analyseren, je
moet het maar durven. Grof
Geschud heeft dat lef. En ik kan
kort zijn, ze doen dat in alle
openheid weergaloos. Een uniek
geluid in cabaretland.

De romantische Lander pro-
beert steeds de pragmatische
Myrthe aan te vullen, te corrige-
ren en dat is nou juist wat tot
grote irritatie leidt. Binnen hun
relatie, maar ook bij het publiek.
De oorzaak van hun uit-elkaar-
gaan wordt zo volledig tastbaar
gemaakt in levensechte sket-
ches, in dansen, in muziek. De
loepzuiver gezongen liedjes,
vooral begeleid door Lander op

gitaar en vleugel, zijn oases in de
storm van de relatiestress.

Het begin van de voorstelling
moet de titel Broeden verklaren.
De twee hebben een snavel
opgezet en spelen twee patrij-
zen. Mevrouw Patrijs wil graag,
vanuit haar hoge nest, dat Mijn-
heer Patrijs even op hun eieren
gaat zitten broeden. Maar Mijn-
heer Patrijs vindt dat hij daar
niet toe in staat is.

Het is een perfecte opening
van de voorstelling die gaat over
loslaten en de angst voor het
alleen zijn. Soms levert dat hila-
riteit op, bijvoorbeeld in een
Spaans gezongen smartlap waar
de vertaalster er maar niet tus-
sen komt. Het duo is ook heel
talig en beheerst allerlei accen-
ten bijzonder goed: van Twents
tot Amsterdams, van Spaans tot
Duits

Aan het eind van Broeden
komen Mevrouw en Meneer
Patrijs nog een keer terug, als
oude vogels. Zij wil sterven, hij
wil, kan haar niet helpen. Maar
uiteindelijk komt hij toch bij
haar in het nest en besluiten ze
samen te gaan. Zo overheerst
uiteindelijk de weemoed van het
einde van een relatie. Dat de
twee nog op het podium staan is
te danken aan hun verbeelding .
Die verbeelding verbindt de
twee talenten aan elkaar. Maar
verbindt ook troostrijk de won-
den van een scheiding. Hopelijk
blijven ze wel artistiek nog lang
een paar.

GEWIKT & GEWOGEN

De verbeelding als
bindmiddel
Gebeurtenis: Cabaretvoorstellling

Broeden van Grof Geschud Gezien:

zaterdagavond in de Lawei te Drachten.

Belangstelling: 80 toeschouwers

Nog te zien: 11 juni a.s. in Groningen

en op 4 februari a.s. in Franeker

★★★★★

GOOITSEN EENLING

De literaire
canon is stabiel,
vinden de
initiatiefnemers


