LANGE AUTORITTEN ZIJN VOOR
KINDEREN EEN BEZOEKING. MET
Z’N ALLEN EEN BOEK LUISTEREN
IS EEN GOEDE AFLEIDING.
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e vakantie staat voor de
deur en veel gezinnen
gaan op weg naar
Spanje, Zweden of
Frankrijk. Als kind op
de achterbank zit je al gauw úren
naar de vangrail te staren. Je
kunt een boek lezen, en veel kinderen duiken in hun telefoon of
iPad om de tijd te doden met
spelletjes. Of ze luisteren via hun
oortjes naar Justin Bieber of K3.
Heel gezellig is dat niet, toch?
Wat ook kan: met het hele
gezin tegelijk naar iets luisteren.
Ervaringsdeskundigen Wilco en
Mirjam weten het wel. Zij zetten
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onderweg een luisterboek op.
Dochter Saar van 13 en zoon Sil
van bijna 11 bleek dat namelijk
óók te bevallen.
,,Op de heen- en terugweg naar
de wintersport hebben we deel 1
van De Hongerspelen beluisterd,
voorgelezen door actrice Lineke
Rijxman. Ik wist niks van het verhaal. Ja, dat het verﬁlmd is met
Jennifer Lawrence. Maar het was
superleuk’’, aldus papa. ,,Iedereen
vond het geweldig. De tijd vliegt
en het rijdt ook lekker rustig.’’
De ervaring met het fantasyverhaal over de dappere Katniss was
voor herhaling vatbaar. Op de

heenweg in de meivakantie
voerde Dieuwertje Blok het gezin
door deel 2, Vlammen, op de
terugweg luisterden ze naar deel
3, Spotgaai, voorgelezen door de
actrice Peggy Vrijens.

Boogschutter
Voor de volgende trip(s) staat wellicht De Grijze Jager op het program. Al vier van de twaalf delen
over de jonge boogschutter Will
die het kwaadaardige rijk van
Morgarath moet bevechten, zijn te
beluisteren. Of wordt het toch
Harry Potter? Jan Meng, ook de
stem van boeken van Roald Dahl

en Tolkien, leest behalve deel 6
alle delen over de tovenaarsleerling voor.
Het best kun je samen luisteren
(‘leesteren’) als de kinderen een
jaar of 10 zijn. Je hoeft niet per se
fantasyfan te zijn. Er zijn zat andere leuke luisterprojecten. Van
bestsellerauteur John Green zijn
diverse boeken ‘verluisterd’. Voor
het verhaal over de dodelijk zieke
Hazel en Gus, Een weeffout in
onze sterren, moet de chauffeur
wel de traanklieren kunnen beheersen. Zangeres en stemactrice
Beatrice van der Poel vertelt het
aangrijpende verhaal. Liever iets
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