
Lieve Lezertjes 

 

Toen in de zeventiende eeuw de roman als literatuur ontstond, (Ja, ik ben leraar Nederlands 

geweest) werden die eerste romans geschreven met auctoriaal perspectief. Dat wil zeggen, er 

was een alwetende verteller en die sprak de lieve lezer aan. Hij wist alles en gaf zo nu en dan 

wat van die informatie vrij. Al aan het begin van de vorige eeuw heeft die romanvorm de 

sympathie van de lezer verloren: we willen niet meer aan de hand van de schrijver 

meegenomen worden. De lezer is volwassen geworden. Hij wil zelf aan het werk. Jammer dat 

Willebrord Wilbers dat nog niet wist. 

Maar nog heel lang, tot zo’n vijftig jaar geleden, begonnen leesboeken voor kinderen, 

stripverhalen of teksten in tijdschriften voor jongeren heel vaak met de aanhef “lieve 

lezertjes”. Een alwetende verteller. Dat had iets beschermends naar de jeugd toe en 

liefkozends, maar ook iets minzaams en neerbuigends. De jeugd werd toen geknuffeld, maar 

nog niet serieus genomen. 

Ik herinner me nog, dat we Steven de Vries, onze leraar Grieks, juist zo geweldig vonden, 

omdat die niet tégen ons praatte, maar mét ons. Het waren de jaren zestig. Met zijn 

hengelarmen en zijn blonde krullen hing hij dan op ooghoogte met ons over zijn bureau en hij 

luisterde naar ons. Misschien meer naar Agnes dan naar mij, maar dat deed ik zelf ook. Hij 

was soms opgewekt en soms teleurgesteld. Maar altijd was hij echt. Ik herinner me dat hij 

goed kon schaken. En dat wij beter werkten voor Grieks dan voor Latijn. 

Op het Commanderij College willen we niet op de leerlingen neerkijken, maar ze recht in de 

ogen zien. Met ze praten op ooghoogte. Wij proberen ze serieus te nemen. Ieder van hen kan 

iets en samen willen we daarnaar zoeken en daaraan werken. In het vertrouwen dat de leerling 

werkt en de leraar werkt. En dat we allemaal fouten mogen maken. Fouten die er niet zijn als 

oordeel, maar als leermoment. 

Samen willen we werken aan hun opleiding en aan onze toekomst. Terwijl wij als 

volwassenen duidelijk teveel de neiging hebben over het verleden te praten (ja ook ik), is het 

wel eens goed te beseffen, dat de toekomst veel belangrijker is. De toekomst is oneindig. En 

die toekomst, dat zijn de leerlingen. Door met de leerlingen te leren, werken we samen aan die 

toekomst. Want de toekomst komt niet automatisch. Onze toekomst is van de leerlingen. Onze 

toekomst is de leerlingen. 

Een goed jaar. 

 

 

 


