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AAR sta je dan. Een wand vol boeken voor
je neus. ‘Zoek maar wat leuks uit,’ zeiden ze
nog. Maar waar moet je beginnen? Je weet
zeker dat er wel honderd boeken tussen staan
waar je uren zoet mee bent. Maar welke zijn dat
en hoe weet je zeker dat er niet een nog leuker
boek bij zit? In de bieb kun je tenminste nog een
hele stapel meenemen, maar in de winkel moet je
kiezen en dan is het zonde als je later spijt krijgt.

Nee, dan de opa van de opa van je opa. Die kon
kiezen tussen Kleine gedigten voor kinderen, Het
leerzame prenteboekje en De brave Hendrik. Van
dat laatste boek heb je al een paar regels kunnen
lezen. Reken maar dat de andere boeken uit die
tijd net zo saai braaf zijn. In de negentiende eeuw
had je nog niet veel boeken die speciaal voor kinderen waren geschreven. De kinderboeken die er
wel waren, moesten vooral het goede voorbeeld
geven. Er kwamen kinderen zoals Hendrik in
voor, die altijd vrolijk waren en nooit ondeugend.
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Zulke kinderen bestaan helemaal niet. Dat vonden ook veel kinderboekenschrijvers. In het
begin van de twintigste eeuw gingen zij boeken
schrijven over kinderen die wel eens stout waren,
die grappen uithaalden, die opgroeiden in een
arm gezin en die roddelden over hun vriendinnen. Dat betekent niet dat boeken niet meer
leerzaam mochten zijn. De schrijvers vonden het
gewoon belangrijker dat kinderen zich erin konden herkennen en dat ze plezier hadden in het
lezen. Veel van die boeken kun je nog steeds in de
winkel krijgen, zoals Pietje Bell, Dik Trom, Afke’s
tiental en Schoolidyllen. Van sommige is zelfs een
film gemaakt.

Annie M.G. Schmidt wilde minder braafheid en
meer fantasie in kinderboeken. Ze schreef onder
andere Abeltje, waarin een liftjongen met de lift
door het dak van een warenhuis vliegt en in allerlei landen avonturen beleeft. Ook andere schrijvers schreven spannende boeken vol fantastische
avonturen, zoals De brief voor de koning, Het sleutelkruid en Kruistocht in spijkerbroek. Zo kan het
dat jij nu de keus hebt uit duizenden kinderboeken – van waar gebeurd tot ongelooflijk raar.

In al die boeken gebeurde eigenlijk niks dat niet
kon. Of het moest de braafheid van Hendrik zijn.
In het buitenland had je al fantasiewerelden in
boeken als Alice in Wonderland, Winnie de Poeh
en Niels Holgersson. Bij ons ging de fantasie tot
de Tweede Wereldoorlog niet veel verder dan het
minimannetje Pinkeltje. De schrijfster
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