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Was ik maar…
Mies van Hout
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Vanaf ca. 3 jaar
Vanaf een knalroze bloem in een wat surrealistisch groen landschap kijkt een krekel dromerig de
verte in. Waar zou hij van dromen? De krekel denkt: ‘Was ik maar een libelle, dan vond iedereen me
mooi’. En zo willen alle personages in dit kleurrijke, grote boek wel iets anders zijn. ‘Was ik maar een
vlinder, dacht het kindje. Dan kon ik overal naartoe vliegen’. De vlinder op zijn of haar beurt zou
graag een wandelende tak zijn, de wandelende tak graag een schrijvertje. Allemaal kijken ze
verlangend naar het talent of de bijzondere eigenschap van de ander. Totdat de libelle weer bij het
kindje uitkomt dan kon hij rennen, lachen, springen, verstoppertje spelen, tellen, bouwen… en nog
veel meer. Deze ketting van dieren met al die bijzondere eigenschappen biedt een mooie aanleiding
eens goed stil te staan bij eigen eigenschappen en vaardigheden.
Kijk eens goed naar jezelf, wat kun je zelf allemaal wel niet? En het is interessant stil te staan bij de
kenmerken van al die wriemelbeestjes. Het schrijvertje dat sierlijk over het water kan zwieren, het
vuurvliegje dat nooit bang hoeft te zijn in het donker, het lieveheersbeestje dat door iedereen lief en
schattig gevonden wordt vindt en de krekel die heel ver kan springen. Iedere pagina laat in prachtige
kleuren een landschap zien waar de betreffende eigenschappen tot hun recht komen. De mieren
lopen opgewekt in een rijtje door een groen landschap. Ze dragen met zijn drieën een zware tak,
twee dragen zonder morren een groot blad en de voorste mier kan net in zijn eentje een stukje hout
meekrijgen. De slakken zitten in een zachtgele omgeving heerlijk relaxed op een bloem of blad.
Logisch dat de mier daar wat jaloers naar kijkt.
Er is veel om naar te kijken en over te praten in dit grote, stevig uitgevoerde boek met aantrekkelijke
tot de verbeelding sprekende illustraties.

