Kunst

Duncan Grant, Portrait of Quentin Bell

Boek: Rindert Kromhout, Soldaten huilen niet
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Vooraf
Rindert Kromhout (geb. 1958) is een bekende schrijver van kinderboeken. Hij
schrijft ook voor jongere kinderen - je kent misschien zijn boeken over Kleine ezel of
over Meester Max. In 2010 verscheen Soldaten huilen niet. Dit wordt beschouwd als
een historische roman: het verhaal speelt zich af in een andere tijd.

Rindert Kromhout kreeg het idee voor dit boek na een bezoek aan het plaatsje
Sussex in Zuid-Engeland, waar de schilders Vanessa Bell (1879-1961) en Duncan
Grant (1885-1978) in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw woonden.
Vanessa Bell was de zus van de beroemde schrijfster Virginia Woolf, die er vaak op
bezoek kwam. Kromhout vond het huis en zijn artistieke bewoners zo bijzonder dat
hij besloot er een boek over te schrijven. Dat werd Soldaten huilen niet.

Het lesprogramma bij dit boek staat in het teken van kunst, vooral schilderkunst en
literatuur. De eerste twee weken verdiep je je in het thema en maak je opdrachten
hierover. Tegelijkertijd lees je het boek. Vanaf week drie krijg je vragen over het
verhaal. Het lespakket wordt afgesloten met een creatieve schrijfopdracht.

Het bijzondere van Soldaten huilen niet is dat het gebaseerd is op de werkelijkheid.
De personages die erin voorkomen hebben allemaal echt bestaan. In het boek is een
hoofdrol weggelegd voor de kinderen van de schilderes Vanessa Bell: de broers
Quentin en Julian Bell en hun zus Angelica.

Quentin, Angelica en Julian Bell
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Wat je in deze module leert?
Woordenschat: Kunst
Je leert allerlei woorden die te maken hebben met kunst. Vooral schilderkunst en
literatuur, maar ook woorden die te maken hebben met andere kunstdisciplines.

Taalthema: Creatief schrijven
Het verhaal gaat over een groep kunstenaars. Aan het einde van deze module mag
je zélf creatief zijn bij het schrijven van een verhaal.

Het boek: Over kunst en werkelijkheid
Een kunstenaar probeert zijn creatieve ideeën weer te geven in een schilderij, een
verhaal of een andere kunstvorm. Soldaten huilen niet gaat over kunstenaars maar
is tegelijk zelf ook een vorm van kunst: literatuur. Kunst kan gebaseerd zijn op de
verbeelding maar dus ook op de werkelijkheid!

Charleston Farmhouse, Sussex (in dit huis speelt Soldaten huilen niet zich af)
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Week 1: opdrachten Kunst (1)

Opdracht 1. Wat is kunst?

Lees het volgende gedicht.

Het woordje kunst
Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken,
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken?
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond!
Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.
Ted van Lieshout, uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen, Leopold 1987

a. In het gedicht worden drie kunstvormen genoemd. Welke drie?

b. Welke kunstvormen ken je nog meer? Probeer zoveel mogelijk kunstvormen te
noemen.
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Opdracht 2. Kennistest

a. Hoe goed ken je de Nederlandse schilderkunst? Hieronder staan zes namen van
bekende schilders en tekenaars. Combineer de namen met de zes kunstwerken.
1. Dick Bruna

4. Mondriaan

2. M. C. Escher

5. Rembrandt

3. Van Gogh

6. Vermeer
a.
d.

e.

b.

f.
c.

b. Als je van de zes kunstwerken één kunstwerk op je kamer mag hangen. Welk
schilderij zou je dan kiezen, en waarom?
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Opdracht 3. Vanessa Bell

In de lente van 2017 organiseerde de Dulwich Picture Gallery in Londen de
tentoonstelling Vanessa Bell (1879-1961). Je gaat nu kijken en luisteren naar een
uitleg van Ian Dejardin, de curator van de tentoonstelling (een curator is iemand die
in een meseum tentoonstellingen organiseert). De link naar de video:
https://www.youtube.com/watch?v=XeYaVAHpnz0

De curator besteedt vooral aandacht aan dit schilderij:

Vanessa Bell, Composition (1914)

a. Waarom is dit schilderij volgens hem zo bijzonder?

b. Volgens de curator bevat het schilderij ook een figuratief element. Hiermee
bedoelt hij dat het niet puur abstract is maar dat er ook een werkelijkheid wordt
afgebeeld. Wat is er volgens hem (en volgens jou) op dit schilderij allemaal te zien?

c. Vind je dit zelf een mooi of interessant schilderij? Waarom wel/niet? (50 woorden)
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Week 2: opdrachten Kunst (2)
Opdracht 4. Woordenschat

Hieronder zie je tien kunstdisciplines (= tien gebieden van kunst). Noteer bij iedere
discipline het beroep van de kunstenaar. Soms zijn er twee mogelijkheden - als je er
twee kunt bedenken, noteer ze dan allebei.

0. voorbeeld:
Kunst – de kunstenaar, de artiest
Liederen – de zanger, de componist

1. Muziek
2. Film
3. Architectuur
4. Theater
5. Literatuur
6. Dans
7. Fotografie
8. Mode
9. Grafische vormgeving
10. Beeldende kunst

b. Vind je mensen met de volgende beroepen ook kunstenaars? Leg bij elk beroep
kort uit waarom wel of waarom niet.

1) een turnster

2) een topkok
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Opdracht 5. Arcimboldo
Kunst is niet altijd wat het lijkt. De Italiaanse schilder Giuseppe Arcimboldo (15271593) was zijn tijd ver vooruit: hij was zó modern dat hij in zijn eigen tijd niet goed
werd begrepen. Zijn schilderijen doen nu nog heel modern aan. Je kunt je nu bijna
niet voorstellen dat zijn schilderijen bijna 500 jaar geleden werden gemaakt. Lees
het artikel ‘Hoe maak je van fruit en groente een gezicht?’

Hoe maak je van fruit en groente een gezicht?
DOOR JEROEN DE BAAIJ, 24 juli 2016

In het jaar 1571 is het groot feest aan het Habsburgse hof, Aartshertog
Karel II van Oostenrijk trouwde met Maria van Beieren. Op verzoek van
keizer Rudolf II werd het een verkleedfeestje! Zijn hofschilder Arcimboldo
mocht het feestje
organiseren
aan de hand van de keizers
favoriete schilderijen. Iedereen werd aangekleed als dieren, planten
en vissen. En de keizer zelf? Die zag eruit als Arcimboldo’s Winter…
Giuseppe Arcimboldo was de hofschilder aan het Habsbrugse hof in Wenen vanaf
1562. Hij had de schilderkunst van zijn vader geleerd en schilderde lange tijd
gewone fresco’s van bijbelverhalen voor kerken en kapelletjes. Pas aan het
Habsburgse hof ontwikkelde Arcimboldo zijn bijzondere schilderstijl waarin hij
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compositieportretten maakten. Gezichten van groente en fruit, van bloemen, van
gevogelte of van vissen, het kon Arcimboldo niet gek genoeg.
Zijn meest beroemde serie is De vier seizoenen, die hij maakte rond 1572 en die
tegenwoordig in het Louvre te zien is. Deze portretten zijn opgebouwd uit bloemen,
planten, vruchten uit het seizoen dat ieder schilderij vertegenwoordigd. In het
Kunsthistorisch Museum in Wenen hangt De vier elementen, een serie over aarde,
water, vuur en lucht. Deze serie maakte hij rond 1566 en is ietsje speelser.

Het Habsburgse Hof
Het verhaal van het verkleedfeestje aan het Habsburgse hof, zegt veel over de
populariteit van hofschilder Arcimboldo bij de keizer. 25 jaar lang zorgden zijn
schilderijen voor het vermaak van de keizers Maximiliaan II en Rudolf II. Ze waren
gek op zijn gekke portretten. Rudolf II liet zelfs een portret van zichzelf maken,
waarin zijn hoofd is opgebouwd uit enkel groente en fruit. De keizer bezat blijkbaar
over een goede zelfspot, want het was zijn favoriete portret.
Het Habsburgse Hof was een goede opdrachtgever voor Arcimboldo. Naast zijn
opdrachten als kunstschilder werkte Arcimboldo ook als architect en als vormgever
van festivals. Hij was lange tijd in dienst in Wenen dichtbij de Habsburgers, maar
keerde uiteindelijk terug naar Italië waar hij zich vestigde in Milaan. Maar zelfs
vanuit Italië bleef hij opdrachten ontvangen van de Habsburgers. De keizer vroeg
hem zelfs kopieën te maken van zijn eigen schilderijen, zodat hij ze kon opsturen
naar bevriende staatshoofden.
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Op zijn kop
Een van de meest bijzondere werken van Arcimboldo is het stilleven dat hij maakte
van een schaal met groente. Je ziet wortels, ui en andere groenten in een schaal.
Maar als je het werk op zijn kop bekijkt, zie je opeens het portret van een tuinman!

Giuseppe Arcimboldo – Groenten in een Schaal
Surrealisme
Na de dood van Arcimboldo verdwenen zijn werken in de grote
schilderijenverzamelingen van de Europese vorstenhuizen. Arcimboldo raakte
grotendeels vergeten en zijn schilderijen kregen eeuwenlang nauwelijks aandacht.
Maar dit veranderde toen in de jaren 20 het surrealisme opkwam en verschillende
kunstenaars waaronder Salvador Dali en Man Ray zijn werk herontdekten. Salvador
Dali noemde Arcimboldo: ‘de allereerst surrealist’.
De schilderijen van Arcimboldo waren in deze tijd helemaal niet duur en daardoor
kon Man Ray zelfs een schilderij kopen voor in zijn verzameling van curiosa. Hij was
hier erg trots op. Bij het grote publiek raakte Arcimboldo bekend toen het Museum
of Modern Art in 1930 de serie van de vier seizoenen opnam in de tentoonstelling
‘Fantastic Art, Dada, Surrealisme’. Het werk van Arcimboldo is daarmee een van de
vele voorbeelden van vergeten kunst, die eeuwen later opeens beroemd wordt. De
faam van Arcimboldo komt dus niet door de Habsburgse keizer, maar Dali en Man
Ray!
a) Probeer zoveel mogelijk soorten groente en fruit te vinden in het schilderij dat
Arcimboldo maakte van de keizer (zie het begin van het artikel). Probeer er
minimaal tien te vinden. Welke soorten groente en fruit zie je?
b) Arcimboldo werd in de 16e eeuw niet zo gewaardeerd. In het artikel wordt
beschreven dat het werk van Arcimboldo pas veel later op waarde werd
geschat. Wanneer en door wie werd zijn werk herontdekt?
c) (mondeling, discussie) Zou je graag een tentoonstelling van de schilderijen
van Arcimboldo bezoeken? Waarom wel/niet?
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Opdracht 6. Architectuur

Rietveld-Schröderhuis, Utrecht

In Utrecht staat het Rietveld-Schröderhuis, een gebouw dat op de UNESCO-lijst van
werelderfgoederen staat. Je gaat kijken naar een uitzending over dit huis. Je vindt
het programma hier: https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-werelderfgoed-rietveldschroederhuis/#q=rietveld%20schröderhuis.

a. Beschrijf in ongeveer 50 woorden wat er zo bijzonder is aan het gebouw.

Het huis werd gebouwd in de jaren twintig van de twintigste eeuw, precies de
periode waarin het verhaal van Soldaten huilen niet begint. Het huis waarin Quentin
en Julian Bell opgroeien (Charleston) is grotendeels in zijn oorspronkelijke staat
bewaard, en is nu een museum. Het interieur kun je hier bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=lrTUomJG8Ys.

b. In welk huis zou je liever wonen, in het Rietveld-Schröderhuis of in Charleston?
Waarom? (ongeveer 50 woorden)
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Week 3: Soldaten huilen niet (1)

Opdracht 7. Personages

In een literair verhaal heb je soms personages die in hun ideeën tegenover elkaar
staan. Dit zie je bijvoorbeeld bij Quentin en Julian Bell. Als broers hebben ze veel
overeenkomsten, maar op belangrijke momenten zie je ook verschillen en zelfs
tegenstellingen tussen die twee.

a. Welke tegenstellingen zie je tussen Quentin en Julian?

b. Ook tussen Clive (de vader van de broers) en Duncan kun je tegenstellingen zien.
Welke?

In een boek is er een beperkt aantal hoofdpersonen. Daarnaast treden bijna altijd
nevenpersonages op. Deze spelen een kleinere rol in het verhaal, maar zijn soms
wel belangrijk voor de verhaallijn (= de plot).

Hieronder zie je vijf nevenpersonages:
1. Lady Ottoline
2. David
3. Lytton
4. Brenda
5. Emma

c. Geef bij elk van deze vijf personages een korte beschrijving: wie zijn ze, en wat is
hun functie voor het boek?

d. Denk je dat deze vijf personages allemaal echt hebben bestaan of denk je dat
Rindert Kromhout (de schrijver van Soldaten huilen niet) sommige personages zal
hebben verzonnen? Leg uit!

12

Opdracht 8. Het geheim
De roman bouwt op naar een geheim, dat op blz. 202-204 wordt onthuld. Julian,
Quentin en Angelica reageren er ieder op een andere manier op. Vooral voor Julian
is het een belangrijke kwestie. Leg in je eigen woorden uit waarom Julian zo boos is
en hoe dit zijn denken en zijn gedrag verandert. (100 woorden)

Angelica met haar vader Duncan Grant (l) en haar halfbroer Quentin (r)

Opdracht 9. Fictie of non-fictie?

Zoals al aangegeven, is veel uit Soldaten huilen niet echt gebeurd. Je vraagt je
misschien af: kun je het boek eigenlijk wel rekenen tot de fictie? De schrijver heeft
immers maar weinig ‘verzonnen’. Zou je het daarom niet eerder non-fictie moeten
noemen? Soms is de grens tussen fictie en non-fictie inderdaad moeilijk te trekken.
Wat je als vuistregel kunt hanteren: bij non-fictie is er een waarheidsclaim. Dit
betekent dat de auteur belooft dat hij ‘de waarheid’ schrijft, dat alles echt zo is
gebeurd. Bij fictie is dat niet zo en is de schrijver vrij om dingen aan te passen. Dat
laatste heeft Rindert Kromhout gedaan. Zo heeft hij de leeftijden van de personages
een beetje veranderd.

Opdracht: Zoek op internet op hoe oud Julian Bell was in 1937, het jaar waarin hij
sterft. Vergelijk dit met zijn leeftijd in Soldaten huilen niet. Is er een verschil?
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Week 4: Soldaten huilen niet (2)
Opdracht 10. Een interview met Rindert Kromhout

In 2015 werd Rindert Kromhout geïnterviewd door Boekwijzer. In dat interview ging
hij o.a. uitvoerig in op het begin van zijn schrijverschap en op de drie romans die hij
schreef over de Bloomsbury-groep. (Soldaten huilen niet is het eerste boek van de
trilogie.)

Lees onderstaand interview en beantwoord dan de vragen. Je kunt korte antwoorden
geven.

BOEKWIJZER INTERVIEWT RINDERT KROMHOUT
In de trein op weg naar Weesp bedenk ik me dat ik niet zeker weet van welk van
de boeken van Rindert Kromhout ik nou het meest hou.
Een van de Kleine Ezel-boeken? Het spannende Geheim van de afgebeten vingers?
De serie over De hele erge Ellie en nare Nellie? Of de Charleston-trilogie, waarvan ik
me na het laatste deel – met de mooie titel Vertel me wie wij waren –
weemoedig realiseerde dat het een trilogie zou blijven.
En dan heb ik de verhalen over Meester Max en Zilveren Griffel-winnaar Peppino nog
niet genoemd. Rindert Kromhout heeft heel veel en voor elke leeftijd wel wat
uitzonderlijks geschreven.
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Hoe oud was je toen je begon met schrijven?
Als twaalfjarig jongetje schreef ik Wonderen der dieren. Ik nam stukjes over uit
dierenencyclopedieën en plakte daar ansichtkaarten bij. Het moesten honderd delen
worden en daarna was ik van plan Wonderen der planten en Wonderen der mensen
te schrijven, maar het is bij deel één en deel twee gebleven. Het échte schrijven
begon pas toen ik een jaar of zestien was en mijn eerste serieuze kinderboek
schreef. Een Kameleon-achtig verhaal. Het was lang niet goed genoeg, maar ik wist
meteen: Dít is het! Ik wil schrijver worden! Ik wil datgene wat me bezighoudt in
woorden op papier vormgeven. Vraag me niet waarom ik dat zo zeker wist, daar kan
ik eigenlijk nog steeds geen antwoord op geven. Ik vond het gewoon heerlijk om te
doen, dus ik ben nooit meer gestopt. In 1978 werd mijn eerste verhaal
gepubliceerd, in de Donald Duck. Daar was ik vreselijk trots op!

Wonderen der dieren
Stuurde je dat eerste boek al op naar een uitgeverij?
Ik stuurde het op naar Lemniscaat. Ze vonden het niet goed genoeg, maar Marijke
Boele van Hensbroek – die toen de uitgeefster was – nodigde me wel uit voor een
gesprek. Dat gesprek was heel bijzonder en is bepalend geweest voor mijn
ontwikkeling als schrijver. Ze zei: ‘Als jij schrijver wilt worden, moet je je
verbeelding op alle mogelijke manieren voeden. Ga naar het theater, lees boeken,
bezoek musea!’ Zij gaf mij De tuinen van Dorr en De brief voor de koning.
Is dat wat je bent gaan doen, je verbeelding voeden?
Ja! Ik ging naar Boijmans Van Beuningen om exposities met werk van Pollock en
Baselitz te bekijken, las honderden boeken, ging naar het theater en ik genoot
ervan. Ik besefte me dat het leven zo veel kleurrijker is als je van dit soort prachtige
dingen kan genieten. Neem bijvoorbeeld Amarcord, een film van Federico Fellini. De
hoofdpersoon in die film heeft een gekke oom, die een vrouw wil die hij niet kan
krijgen. Op een dag klimt hij in een boom. Hij blijft er dagenlang op een hoge tak
zitten, voortdurend uitschreeuwend: ‘Voglio una donna!’ Elke keer dat ik aan die
krankzinnige scène denk, word ik weer blij. Dát is wat kunst met je doet, duidelijker
kan ik het niet vertellen.
Ik las dat je een voorliefde hebt voor kinderen waar wat mee is. Wil je me
daar wat meer over vertellen?
Ik schrijf graag over kinderen die afwijken. Zoals het wiebelkind in Meester Max.
Vroeger – toen ik nog veel voorlas op scholen – ging ik ook het liefst naar het
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speciaal onderwijs. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik zelf in twee
kindertehuizen heb gezeten met allemaal kinderen om me heen waar wat mee was.
Over die tijd heb ik twee kinderboeken geschreven: En Peter was de vlieg en later –
met wat meer afstand – Het konijnenplan, daarna was het mooi geweest. Ik heb ook
geen zin meer om erover te praten. Er zijn veel mensen die hun hele leven bezig
zijn met het verwerken van hun moeilijke jeugd. Ik heb besloten dat ik dat zonde
vind. Wat wel bleef, is de liefde voor kinderen die afwijken. Misschien is het zo dat ik
denk dat ik die kinderen wel begrijp, omdat ik weet hoe het is om in een
uitzonderingspositie te zitten. In ieder geval wil ik graag probéren om ze te
begrijpen. Ik zou graag weer eens in de huid kruipen van zo’n kind, of misschien wel
in een klas vol kinderen met afwijkend gedrag. Het probleem is dat ik niet zo veel
heb met de moderne tijd in de zin van mobiele telefoons en digiborden, daar weet ik
helemaal niks van. Maar er dient zich in mijn hoofd vast een wat tijdlozere vorm
voor een verhaal aan.
(…)
In het voorjaar van 2008 belandde je per toeval in Charleston, het huis van
Vanessa Bell en Duncan Grant, twee vooraanstaande leden van de
Bloomsbury Groep. Wil je me daar wat meer over vertellen?
Mijn partner Eric en ik bezochten Monk’s House, het buitenhuis van Virginia Woolf in
Sussex. Ik ben een bewonderaar van haar schrijversdagboeken en de geschiedenis
van the Hogarth Press, de kleine uitgeverij die ze met haar man Leonard oprichtte.
Monk’s House was geweldig. Alleen al om in de slaap- en werkkamer van Virginia te
staan. Met de door haarzelf ingebonden vierenvijftig delen Shakespeare en de
boeken die ze graag las. In Monk’s House lag een folder van Charleston, het
buitenhuis van de zus van Virginia, Vanessa Bell. Het zei me niet zoveel, maar het
was vlakbij, dus zijn we gegaan. Bij Virginia’s huis wist ik wat me te wachten stond,
maar ik had geen seconde kunnen vermoeden dat me zou overkomen wat me
overkwam toen ik Charleston betrad. Dat was zo betoverend en raakte me zo, daar
wilde ik wat mee…

Kun je benoemen wát je daar zo raakte?
Het was een combinatie van dingen. Allereerst dat meer dan rijkelijk gedecoreerde
huis zelf, dat schilderij om in te wonen. Daarbij kwam de fascinatie voor deze
mensen, deze kunstenaars en vrijdenkers. En er was ook herkenning en herinnering,
het opgroeien, leven in een wereld van beeld en verbeelding. Toen ik daar stond
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dacht ik: Hierom ben ik schrijver geworden. Om iets te doen met datgene wat me
nu zo raakt. Ik had nog nooit een historische roman geschreven en wist toen nog
helemaal niet of het wat zou worden. Maar ik had genoeg gespaard om mezelf een
jaar te kunnen geven om het te proberen. Als het zou mislukken, hoefde ik nog niet
in paniek te raken. En zo is het begonnen.

De Bloomsbury-bibliotheek van Rindert.
En dat begin bestond uit heel veel lezen en onderzoeken?
Voordat ik in Charleston kwam, had ik de autobiografie van Leonard Woolf en de
door Quentin geschreven biografie van Virginia al aangeschaft. Inmiddels beslaat
mijn bibliotheek over Bloomsbury zeven planken. Jarenlang heb ik bijna niks anders
gelezen. Ik ben ook twee keer teruggegaan naar Charleston. De derde keer dat ik er
was vertelde ik de directeur dat ik van plan was een tweede boek te schrijven (April
is de wreedste maand) en dat er een aantal ruimtes waren die ik nog niet gezien
had. Hij heeft me toen onder andere de zolder laten zien, waar Vanessa zich
terugtrok als ze alleen wilde zijn.
Quentin, de zoon van Vanessa Bell, heeft in het echt ook heel veel over Bloomsbury
geschreven. Hij is de verteller in mijn boeken geworden, omdat hij de enige was die
dat kon en deed zonder zelf op de voorgrond te treden. Hij was de meest neutrale,
dat had ik nodig. Vanessa en Angelica (de zus van Quentin en dochter van Vanessa)
zouden het te veel over zichzelf hebben gehad.
Is Virginia Woolf in het echt ook Quentins begeleidster geweest?
Ik denk niet dat ze hem in het echt zo intensief heeft begeleid. Ik ontdekte wel dat
Quentin Virginia een paar brieven heeft geschreven, waarover zij heeft gezegd: jij
kunt heel goed schrijven, daar moet je meer mee doen. Dat kon ik goed gebruiken
voor mijn verhaal. Het idee ontstond ook omdat ik zelf als jonge schrijver heel veel
heb gehad aan ervaren, beroemde collega’s die mijn verhalen lazen en van
commentaar voorzagen. Schrijvers als Alet Schouten, Paul Biegel, Thea Beckman,
Tonke Dragt… De adviezen van deze schrijvers heb ik gebruikt voor tante Virginia,
de mentor.
Wat geweldig! Hoe pakte je dat aan als jonge schrijver?
In de jaren tussen mijn achttiende en twintigste heb ik al die mensen benaderd met
de vraag: mag ik u iets laten lezen, of mag ik langs komen? Ik dacht, ik vraag het
gewoon. Als ik niet mag komen, dan hoor ik het wel. Alet Schouten (Boekwijzer:
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winnares van twee Gouden Griffels) las zin voor zin mee, van haar kreeg ik
technisch commentaar, zoals: een zin eindigen met het woordje ‘dat’, terwijl je je
volgende zin daarmee begint is lelijk! Karel Eykman, redacteur van de Blauw Geruite
Kiel, de jeugdbijlage van Vrij Nederland, zei tegen mij: hou nou eens op met die
verhalen over roze olifantjes, schrijf iets wat met jezelf te maken heeft. Toen ben ik
begonnen aan En Peter was de vlieg, het eerste boek over een jongen in een
kindertehuis.
(…)

Voor mij is jouw liefde voor de Bloomsbury Groep voelbaar in je boeken…
Net zo goed als Het geheim van de afgebeten vingers het verhaal van mijn Rome is,
is deze trilogie het verhaal van mijn Charleston geworden. Als een boek gaat
deugen, komen personages altijd tot leven en maak ik ze me steeds meer eigen. Het
verschil met mijn eerdere boeken is alleen dat deze hoofdpersonages historische
figuren zijn, waar ik mijn eigen mensen van heb gemaakt. Dat is ook de reden dat ik
bijvoorbeeld Angelica niet wilde ontmoeten. Zij was de enige die nog leefde toen de
boeken verschenen. Ze is vorig jaar op drieënnegentigjarige leeftijd overleden.
Ongetwijfeld zou de Angelica die ik was tegengekomen niet mijn Angelica geweest
zijn. Dat was overigens ook niet nodig, ik heb geen biografie, maar een roman
geschreven. Van sommige dingen weet ik gewoonweg niet meer of ze echt gebeurd
zijn, of niet. Vooral als het om Quentin gaat. Met hem ben ik zo op één lijn gekomen
dat ik soms twijfel of het Quentin is die iets zegt, of ik.

Bron: http://boekwijzer.com/?p=1660
Opmerking: Het gehele interview is langer. De tekst hierboven is een fragment.

1. Op welke leeftijd begon Rindert Kromhout met schrijven?
2. Hoeveel delen schreef hij van de serie ‘Wonderen der dieren’?
3. Op welke leeftijd wist Rindert Kromhout: ‘Ik wil schrijver worden!’?
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4. In welk tijdschrift verscheen zijn eerste verhaal?
5. Welke tip gaf de uitgeefster van Lemniscaat?
6. Rindert Kromhout schrijft graag over kinderen die afwijken. Waarom?
7. Waarom wilde Kromhout in 2008 Monk’s House bezoeken?
8. Hoe kwam hij op het idee om ook naar Charleston te gaan?
9. Wat raakte Kromhout zo in Charleston?
10. Hoe groot is Kromhouts bibliotheek met Bloomsbury-boeken?
11. Waarom koos Kromhout voor Quentin als verteller?
12. Hoe wist Virginia Woolf dat Quentin goed kon schrijven?
13. Welk advies kreeg Kromhout van Karel Eykman?
14. Waarom noemt Kromhout het ‘mijn Charleston’?
15. Waarom wilde Kromhout Angelica niet ontmoeten?

Quentin Bell
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Opdracht 11. Schrijftips
(Deze opdracht is met kleine aanpassingen overgenomen van de fraaie site
www.lezenvoordelijst.nl.)

'Zal ik mijn groene trui aantrekken of liever die rode sweater?' Je kent het misschien
wel: twijfels voor je klerenkast. Eenzelfde soort twijfel heeft een schrijver, zeker als
hij/zij nog niet zo ervaren is. Gelukkig heeft hij een zeer ervaren schrijver als coach,
namelijk zijn tante Virginia. In deze opdracht noteer je de adviezen die hij van haar
krijgt.

Neem het schema over en herlees de betreffende passages in Soldaten huilen niet.
Vul kolom 2 van het schema in. Per fragment kunnen ook meerdere tips gegeven
worden.

Schema
Paginanummer

Schrijftips van Virginia

13

Afdwalen mag, mits je daarna terugkeert naar je eigenlijke
verhaal en mits je uitstapje zinvol is.

115
130
190
198
221
227-229

Opdracht 12. Quentin Bell en Virgina Woolf

Niet alleen in het boek maar ook in de werkelijkheid had Quentin contact met zijn
beroemde tante. Je kunt erover lezen in het Engelstalige artikel ‘Virginia Woolf: The
Charleston Bulletin Supplements’, dat in 2013 verscheen in The Guardian.

Lees het onderstaande artikel.
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Virginia Woolf: The Charleston Bulletin Supplements
While Virginia Woolf was writing her major novels, she was also collaborating with
her 13-year-old nephew on a handwritten periodical, now published by the British
Library.
Alexandra Harris
Sat 15 Jun 2013

Detail from The Messiah, from the Charleston Bulletin Supplements recently published
by the British Library. Photograph: The Estates of Virginia Woolf and Quentin Bell

In late 1923, Virginia Woolf was writing Mrs Dalloway. She had got to the "mad
scene" in Regent's Park; it was intense and disturbing work. But there were all sorts
of other things going on in her life, and here is one of them: she was collaborating
with her 13-year-old nephew Quentin Bell on the first Christmas supplement to the
Charleston Bulletin.
The Bulletin was run by Quentin and his brother Julian – though it was primarily
Quentin who dashed off the features and weather forecasts late in the evenings and
got up at 5.30 to get the paper ready for a ceremonial presentation at the breakfast
table. And it was Quentin who asked his aunt to write for his periodical. He didn't
think much of her fiction (he had failed to finish Jacob's Room), but her celebrity
preceded her, and family fun over the years gave good evidence of her wicked
capacity for gossip, parodies and pranks.
Over six years in the mid-1920s, as she wrote her major novels in extraordinary
succession, Woolf provided the text for special "Supplements" which were
exuberantly illustrated by Quentin. The British Library purchased the handwritten
newspapers (circulation: 1) in 2003, and now publishes them in book form, ready
for a larger audience.
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Each Supplement was a mischievous form of biography. Quentin's mother Vanessa,
head of the Charleston household, was the first to be profiled. "Scenes in the Life of
Mrs Bell" was then followed by "The Dunciad", comprising episodes in the mockheroic life of Duncan Grant. The hapless painter was shown trying to kill the weed on
Charleston pond by setting it on fire before turning up at Lady Cunard's house with
mice and hay in his clothes. Vanessa's husband Clive Bell received deflatingly grand
treatment as "The Messiah", announced by a speeding dove and born in a baronial
hall. Woolf's skewering cameos were in the vein of Lytton Strachey's Eminent
Victorians; she couldn't resist an edition of Eminent Charlestonians.
The Bulletin was made in conscious imitation of The Hyde Park Gate News, the
family newspaper produced in the 1890s by Virginia and her sister Vanessa Stephen.
The orderly Victorian world of tea-time guests and walks in the park has been
replaced by the wilder goings-on of bohemian Charleston. The Supplements are full
of explosions, collapsing buildings, various stinks and messes. Trousers are usually
torn and animals out of control. The Bulletin continues the larky, literary,
competitive play of the Hyde Park Gate News. There is a familial resemblance
between the pen-and-ink sketches produced by the young Vanessa and the allaction cartoons of her son, 30 years later. There is continuity, too, between Virginia
Stephen, the young, exuberant, formidably ambitious journalist of Hyde Park Gate
and the grown-up aunt of the 1920s who was still a natural satirist, still addicted to
the social comedy of families, and still making jokes as an expression of love.

a. In dit artikel wordt geschreven over de relatie tussen Virginia Woolf en Quentin
Bell. Is de relatie hetzelfde als in het boek? Welke overeenkomsten zie je tussen het
artikel en Soldaten huilen niet?

b. Welke verschillen zie je tussen het artikel en het boek? Wordt de relatie tussen de
twee in het artikel anders beschreven dan in Soldaten huilen niet? Leg uit!

Virginia Woolf en Quentin Bell
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Week 5: Creatief schrijven

Opdracht 13. Creatief schrijven

In Soldaten huilen niet krijgt Quentin Bell allerlei schrijftips van zijn tante Virginia.
Kijk nog eens naar de opdracht van vorige week (opdracht 11). Naast die algemene
tips zijn er meer tips te geven die helpen bij het schrijven van een goed verhaal:


Zorg voor variatie van zinnen. Een vraagzin kan heel krachtig zijn. Een
korte zin ook. Een zin van één of twee woorden kan heel sterk zijn.



Je kunt een verhaal vaak levendiger krijgen door af te wisselen tussen
beschrijvingen en dialoog.



Een bekende schrijverswijsheid: schrijven is schrappen. ‘Kleine woordjes’
(zoals ‘ook’, ‘wel’, ‘dus’) kun je vaak weglaten. Daar wordt je tekst krachtiger
van. En soms kan zelfs een hele zin weg. (Wat je kunt doen: Als je je tekst af
hebt, lees je hem nog eens rustig door en ga schrappen. Laat alles weg wat
er weg kan.)

Je gaat nu zelf een scène schrijven, een extra hoofdstuk bij Soldaten huilen niet. Die
extra scène speelt zich af kort na de dood van Julian en is gebaseerd op het
krantenbericht dat je hieronder vindt – met name de laatste alinea van dit bericht.

Toelichting (historische info):


Julian Bell overleed op 18 juli 1937. Hij nam op dat moment deel aan de
Spaanse Burgeroorlog, niet aan het front maar als chauffeur van een
ambulance. De ambulance die hij bestuurde werd getroffen door een bom.
Julian raakte zwaargewond en stierf kort daarop in een militair ziekenhuis in
Spanje.



Op 29 december 1937, dus ruim vijf maanden na de dood van Julian,
verscheen in de Nederlandse krant Het Vaderland een artikel met de kop
‘Spanje en de kunstenaars’. Aan het eind van dit korte artikel wordt vermeld
dat enkele kunstenaars, o.a. Duncan Grant en Vanessa Bell, kunstwerken ter
beschikking hebben gesteld voor ‘een ambulance van het republikeinsche
Spanje’.
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Het ligt voor de hand dat de gift van Duncan Grant en Vanessa Bell een reactie is op
de dood van Julian. In Soldaten huilen niet heeft Rindert Kromhout de informatie uit
het krantenartikel niet verwerkt. Maar er valt wél een mooie scène over te schrijven.
Een scène waarin je beschrijft hoe Duncan en Vanessa de dood van Julian verwerken
door te schilderen en hun schilderijen te schenken voor een ambulance.

Wat je moet doen:
Schrijf op basis van de informatie hierboven een scène van tenminste 400 woorden.
Je schrijft vanuit de ogen van Quentin, die ziet hoe de twee kunstenaars met de
dood van Julian worstelen en iets willen doen.

Artikel uit Het Vaderland, 29 december 1937
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Verantwoording
Dit lespakket is ontwikkeld bij het volgende boek:
Rindert Kromhout, Soldaten huilen niet. Amsterdam: Uitgeverij Leopold. 2010.

Bij het maken van dit lesmateriaal heb ik uiteraard het boek zelf gebruikt. Op de
onvolprezen website www.lezenvoordelijst.nl zijn ook opdrachten bij het boek te
vinden, die me hebben geïnspireerd en waarvan ik ideeën heb overgenomen (o.a. de
schrijftips van opdracht 11). Ook heel mooi en nuttig is de uitgebreide recensie in
Tzum: www.tzum.info/2010/04/recensie-rindert-kromhout-soldaten-huilen-niet/

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

Plaatje voorkant: https://media.mutualart.com/Images/2009_07/05/0044/259473/800e07efe787-4515-8264-8db0355cd948_g_570.Jpeg
Vooraf: op basis van informatie van www.lezenvoordelijst.nl, foto kinderen:
https://www.pinterest.at/pin/535224736939410500/, plaatje huis Charleston:
https://cadyluckleedy.files.wordpress.com/2015/10/p1010683.jpg
Opdracht 1: Gedicht Ted van Lieshout overgenomen van: https://s3.eu-central1.amazonaws.com/storage.boijmans.nl/uploads/2017/07/14/QgFvGFFYtslkj7ZpaVFlz8cyktXVoFnfA
Mu51J0b.pdf
Opdracht 2. Schilderij a: http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2011/02/500x_mcescher-waterfall.jpg, Schilderij b:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/The_Nightwatch_by_Rembrandt__Rijksmuseum.jpg/1200px-The_Nightwatch_by_Rembrandt_-_Rijksmuseum.jpg, Schilderij c:
https://i.pinimg.com/736x/4a/f7/c4/4af7c452b88c038da098038b1844125a--dick-brunaskates.jpg, Schilderij d:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Johannes_Vermeer_-_Het_melkmeisje__Google_Art_Project.jpg, Schilderij e: http://www.seckim.com/wp-content/gallery/pieter-bruegelthe-elder/proverb.jpg, Schilderij f:
https://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian#/media/File:Piet_Mondriaan,_1930__Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_and_Yellow.jpg
Schilderij g:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
Opdracht 3: filmpje tentoonstelling Vanessa Bell:
https://www.youtube.com/watch?v=XeYaVAHpnz0
schilderij (compositie): https://thecuratorblog.files.wordpress.com/2013/02/vanessa-bellcomposition.png
Opdracht 5: artikel Arcimboldo: https://kunstvensters.com/2016/07/24/hoe-maak-je-van-fruit-engroente-een-gezicht/
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Opdracht 6: foto Rietveld-Schröderhuis: https://www.architectuur.nl/wpcontent/uploads/2015/06/rietveld_schroderhuis-1400px.jpg , film Rietveld-Schröderhuis:
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-werelderfgoed-rietveldschroederhuis/#q=rietveld%20schröderhuis, filmpje interieur Charleston:
https://www.youtube.com/watch?v=lrTUomJG8Ys
Opdracht 7: opdrachten over de personages zijn ook te vinden op www.lezenvoordelijst.nl (deze
opdrachten dienden ter inspiratie)
Opdracht 8: foto: https://www.pinterest.at/pin/226024475019002510/
Opdracht 9: in de recensie in Tzum (www.tzum.info/2010/04/recensie-rindert-kromhout-soldatenhuilen-niet/) wordt ook gewezen op het verschil in leeftijd
Opdracht 10: interview Rindert Kromhout: http://boekwijzer.com/?p=1660, foto Quentin Bell:
https://i.pinimg.com/736x/a1/d9/87/a1d987027b76ce73449e45b90b111583.jpg
Opdracht 11: opdracht schrijftip gebaseerd op www.lezenvoordelijst.nl (aangepast)
Opdracht 12: artikel Guardian: https://www.theguardian.com/books/2013/jun/15/virginia-woolfcharleston-bulletin-supplements, foto Virginia Woolf en Quentin Bell:
https://i.pinimg.com/originals/8c/9a/ef/8c9aeffd3d4de47a682d1064f806315e.jpg
Opdracht 13: artikel schrijfopdracht uit: Het Vaderland, 29 december 1937. Met dank aan
www.delpher.nl.

*

© Dit lespakket bij Soldaten huilen niet is ontwikkeld door Pieter van der Vorm.
Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VORM
Tutoring.
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