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Beste lezer, 
 
U houdt van boeken. Van letters krijgt u geen hoofdpijn. 

Uiteraard zal u vaak hoge 
kwaliteitsnormen eisen. Een lezer wil 
graag iets opsteken, de wereld beter 
begrijpen. Slimmer worden. Of hij 
denkt dat hij slimmer gaat worden. 
Maar dat is niet erg. Een droom, een 
illusie is een van de mooiere dingen 
van het leven. En het is iets wat we 
met kinderen gemeen hebben. 
Buiten het schreeuwerige, het 

vervelende en het irriterende. En dat ze ons van ons slaap houden, ons soms 
gijzelen en soms zo hard op ons zenuwen werken. 
Maar goed, ik had het over hoge kwaliteitsnormen. 
Boeken in al zijn vormen, beste lezer, zijn de zuurstof voor onze hersenen. Het 
houdt ons scherp, het biedt ons inzichten en we worden er slanker van. Dat 
laatste heb ik ergens gelezen, maar ik weet niet of het klopt. 
We hadden het over hersenen. De hersenen van kinderen zijn misschien 
kleiner, schattiger, maar des te gevaarlijker. Ze zijn volop in ontwikkeling en 
slorpen alles op, maar dan ook alles op. Ze snakken naar kennis, naar de 
wereld. Kinderen zitten met tal van vragen. En daar maken wij volwassenen 
bewust of onbewust handig gebruik van. Met alle gevolgen van dien.  
Wij volwassenen hebben een verantwoordelijkheid. Het is onze last om van 
kinderen goede, normale burgers te maken. Geen wereldvreemde wezens zich 
doodschrikken als ze in onze superdiverse samenleving stappen.  
Beste lezer, vandaag ga ik niet provoceren. Niet scherp zijn. Vorig jaar had ik 
gepleit voor een boekverbranding. Dat was volgens mij nog het enige nut.  
Ik vind het bijzonder dat jullie mij opnieuw hebben uitgenodigd. Zelfs vlak na 
de minister. Toen ik de vorige keer de minister had ontmoet, had ik de minister 
bedreigd. Dat had geen effect. Blijkbaar is er iets in mij dat ze niet serieus 
nemen. 
Maar goed, vandaag probeer ik niet grappig zijn.  
We zitten hier in Antwerpen. Dat is altijd grappig.  
Antwerpen is een grootstad, naar het schijnt. En nu komt mijn compliment. Een 
zwaar compliment. 



Een grootstad is de pionier van onze samenleving. Een grootstad staat zijn tijd 
ver vooruit. Hier zie je de diversiteit in alle hoeken. En daarom moet de stad 
aan de boeken een voorbeeld geven. 
Wat je in een stad ziet, merkt, voelt, ruikt, is het normale. Alle lagen, alle 
kleuren, allerlei verhalen zitten daarin. De bedoeling is om dit allemaal te 
vertalen in de literatuur. In boeken. En in de eerste plaats kinderboeken. Als 
daar creatief wordt omgesprongen met hoe de stad werkelijk is. Ja, dan zijn we 
al heel goed bezig, maar echt goed bezig.  
Ik ben hier niet om te zeggen wat er moet geschreven worden, dat zou pas 
averechts werken. Ik ben hier om bepaalde dingen aan te kaarten.  
De afgelopen decennia was het dramatisch. 
Er is vijftig jaar verloren gegaan aan verhalen die niet verteld werden. Die nooit 
in de geschiedenisboeken zullen terechtkomen. Wij hebben IS niet nodig om 
onze literatuur te vernietigen, die van ons werd nooit gecreëerd.  
Maar goed, dat was vroeger. Het verleden is wat het is. En daarom zijn 
initiatieven als deze superbelangrijk. Zijn projecten, organisaties die zich met 
superdiverse boeken bezighouden noodzakelijk. 
De kinderen van vandaag zijn ook niet van gisteren. Hun creativiteit kent geen 
grenzen. Ze willen verhalen dat ze herkennen, dat ze willen ontdekken. Dat hen 
inspireert maar toch normaal is. Waar ze vooral deel van uitmaken. En het zijn 
wij die hen die verhalen moet bieden. 
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