DOE MEER MET BOEKEN

‘ Is het voor een jongen of een meisje?’
De Werkgroep kinderboeken van de vereniging Man Vrouw Maatschappij heeft
100 boeken voor jonge kinderen beoordeeld op traditionele rolpatronen. Conclusie: Jip en Janneke voorlezen kan ècht niet meer, tenzij je de rollen omdraait. Janneke is dan de weinig sensitieve poppendokter en Jip de bezorgde vader. Het rapport van de werkgroep, waarin kleuterleidsters, moeders en bibliothecaressen
zaten, is inmiddels al bijna vijftig jaar oud. Maar om het onderwerp maken we
ons anno 2020 nog steeds druk.
TEKST INGE VAN RIJN BEELD GOTTMER

Traditionele rollen, is dat erg?
Jonge kinderen letten hier toch niet op, die
smullen toch gewoon van de verhaaltjes
van Jip en Janneke? Dat is waar. En het gedrag van meisjes en jongens in moderne
kinderboeken is wel iets veranderd. Maar
volwassen vrouwen in kinderboeken staan
meestal nog afgebeeld in hun moederrol of
in verzorgende beroepen. Mannen met
een stoffer en blik zie je zelden, meestal
zijn ze actief als politieagent, brandweerman, dokter, koning of uitvinder. Moeten
we hier iets mee en zo ja, wat dan?

De rollen omdraaien
Bekijk je boekencollectie eens door een
geëmancipeerde bril: wat voor wereld
krijgen de kinderen hier te zien? Zie je
meisjes en vrouwen als held of als programmeur? Zijn er jongens die het leuk
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vinden om met hun uiterlijk bezig te zijn
of voor anderen te zorgen? Je hoeft niet
direct je hele boekencollectie te ‘zuiveren’,
maar het kan geen kwaad om tijdens het
voorlezen de rollen eens om te draaien.
Zo maak je de boekenwereld wat afwisselender. Dieren in prentenboeken hebben
vaak mannelijke trekjes, dat nodigt uit om
met de kinderen in gesprek te gaan: ‘Wie
zou jij willen zijn in dit boek?’, ‘Wat vind je
leuk aan die beer?’.

De zelfbewuste prinses
Als je er eenmaal mee bezig bent, ga je er
bij de aanschaf van nieuwe boeken van-

zelf op letten. Kijk wel of het boek leuk is
voor kinderen, want er verschijnen heel
veel ‘verantwoorde’ boeken, waar geen lol
aan is. Een grappig prentenboek over een
zelfbewuste prinses en een onzekere
prins is Pomtidom en de prins op het mottige paard. Eerst is de prinses teleurgesteld dat prins Tobias zo verlegen is, maar
als ze zich daar overheen zet, blijkt dat ze
heel leuk samen kunnen spelen. Dat is
toch precies wat je wilt in je groep? Dat
kinderen elkaar leren accepteren en samen optrekken. Dat kinderen zich vrij
voelen om dingen uit te proberen zonder
het gevoel te krijgen dat dit ‘gek’ is.

Transgender
Het Gouden boekje De poes die dacht dat
hij een muis was -ook vijftig jaar oud- zou
je een boek over transgender kunnen
noemen. Het lammetje dat een varken is,
is een eigentijds boek over dit onderwerp.
Het zijn boeken waarin op nuchtere en
liefdevolle toon wordt uitgebeeld dat ieder kind mag zijn wie het is, ook al past
het niet in het verwachte hokje. <
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