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Als het zo is dat kinderen van logopedisten gemiddeld nèt wat later be-

ginnen met praten dan kinderen van wie de ouders wat minder gefocust 

zijn op de taalontwikkeling van hun kroost, dan zal dat ook wel gelden 

voor het ontwikkelen van leesplezier bij kinderen van leesbevorde-

raars….Toch? Ik hoop het maar, want tot nu toe heb ik mijn dochters nog 

niet vaak kunnen betrappen op het spontaan pakken van een boek. Ik 

wacht rustig af, want “dwang tot lezen werkt averechts” zoals Dolf Jan-

son terecht opmerkt in zijn toelichting voor ouderbetrokkenheid bij het 

hoofdartikel van Anneke Smits en Erna van Koeven. 

Aan het rijke aanbod thuis kan het niet liggen. Naast de eigen boeken-

plankjes op hun kamers, staat ook op mijn studeerkamer een flinke 

plank kinderboeken. Boe-

ken die vroeger op mijn 

kinderkamer stonden. Met 

het verstrijken van de jaren 

schuiven ze nu door het huis. 

Van mijn studeerkamer naar 

de kamer van de oudste en 

dan naar die van de jong-

ste. Sommige boeken stran-

den tijdens de oversteek: 

‘Daantje gaat schaatsenrij-

den’ heeft ‘t niet gehaald, in 

tegenstelling tot ‘Het kleine 

huis op de prairie’, waar de 

oudste tot mijn verbazing 

nu ademloos naar zit te luisteren. Mooi om te merken dat ik tijdens het 

voorlezen mezelf weer zie liggen, kijkend naar m’n eigen moeder die 

zat voor te lezen op de rand van het bed. 

Zulke herinneringen aan boeken die een leven meegaan, zijn waarde-

vol en gun je ieder kind. Helaas hebben niet alle kinderen ouders die 

in staat zijn om planken vol gekochte boeken te hebben. Gelukkig zijn 

er steeds meer initiatieven waardoor ook zij een eigen boekenplankje 

kunnen vullen. In Groningen bijvoorbeeld bij De Boekenschatkist, een 

plek waar ieder kind een gratis boek op kan halen om mee naar huis te 

nemen, in Utrecht bij de prachtige (tijdelijke) weggeef-boekwinkel of 

op diverse plekken in woonwijken bij particuliere mini-bibliotheekjes. 

Zolang mijn dochters nog weigeren om te gaan slapen als ze niet wor-

den voorgelezen, maak ik me om dat ontwikkelen van eigen leesple-

zier nog geen zorgen. De magie van verhalen heeft hen reeds betoverd. 

Het ‘Kleine huis’ gaat daarom als we hem uit hebben terug in een doos, 

wachtend op een nieuwe generatie. En ‘Daantje’? Die ligt nu in de mi-

nibieb bij mijn ouderlijk huis te wachten op een kind dat hopelijk het 

plezier in lezen gaat ontdekken! Schuiven met die boeken! 

In dit nummer voldoende materiaal om de magie van de taalontwikke-

ling ook zelf weer te ontdekken. Ik wens u veel leesplezier! 

Joanneke Prenger

Colofon
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