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Geschiedenis van de Russische
literatuur
In 1985 verscheen De Geschiedenis van de
Russische Literatuur van de hand van professor Karel van het Reve. Het boek behandelt de Russische literatuur vanaf de
kerstening van Rusland onder Vladimir
de Heilige in 988 tot aan de dood van
Tsjechov in 1904. Eind 2014 verscheen
alweer de achtste druk, herzien door
Josine Driessen-van het Reve en Hella
Rottenberg. Zij reisden naar Rusland
om in archieven beeldmateriaal bij de
teksten over Russische auteurs te zoeken. En daarin zijn zij ruimschoots geslaagd. Met bijna tachtig illustraties is
deze herziene druk een waardevolle aanwinst voor de geïnteresseerde leek en
voor leerlingen en studenten Russisch.
Karel van het Reve. (2014). Geschiedenis van de Russische literatuur: Van Vladimir
de Heilige tot Anton Tsechov (8e, herziene
ed.). Amsterdam: Van Oorschot. Isbn 978
902 82 6041 2, € 29,50, 580 blz.

In gesprek

Kees Fens

In gesprek helpt jonge anderstaligen de
spreek- en gespreksvaardigheid te verwerven die zij nodig hebben om door te
stromen naar het Nederlandse onderwijs. Het niveau van de cursus is A2/B1
(Referentiekader Taal: 1F naar 2F). Tekstsoorten die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld het overleg, de instructie, het
adviesgesprek, de presentatie en het betoog. De leerling leert onder andere vragen stellen en antwoorden geven, iets beschrijven, iets in eigen woorden zeggen,
meningen geven en beargumenteren. De
methode bestaat uit een leerlingenboek
en een docentenboek met audio-cd.

Op 27 juni 1977 schreef Willem Frederik
Hermans aan zijn vriend: ‘Er stond een
ontroerend verhaaltje van ene A.L. Boom
in dat nummer van De Tijd. Heeft Nederland al eerder vernomen van die schrijver? Zo niet, dan hoop ik dat er nog meer
van hem vernomen zal worden, in elk geval als hij even goed blijft.’ Hermans wist
niet dat zich achter de naam A.L. Boom
een van zijn vele door hemzelf benoemde
vijanden verschool, de toonaangevende
criticus Kees Fens. Niet alleen de schuilnaam zette Hermans op het verkeerde
been, ook het genre was onverwacht: de
stukjes die Boom voor De Tijd schreef, zijn
geen recensies, maar gaan over van alles.
Het zijn bespiegelingen over de dingen
die Kees Fens’ leven uitmaakten: jeugdherinneringen, familieleden, landen, steden, gedichten of boeken.

Fros van der Maden. (2015). In gesprek.
Groningen: EduTekst. Leerlingboek: isbn
978 90 823 3531 7, € 18,50, 149 blz. Docentenboek (inclusief audio-cd): isbn
978 90 823 2532 4, € 23,50, 136 blz.

Kees Fens. (2015). Dat ben ik toevallig:
Stukjes uit De Tijd. Nijmegen: Vantilt. Isbn
978 94 600 4203 4, € 19,95, 269 blz.
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