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Hang eens lekker het boekenbeest uit  
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•  

•  

© Bart Dewaele 

LOT - SPECIALE BOEKENBUS WIL KINDEREN ZIN GEVEN IN LEZEN Dit weekend 

gaat de Jeugdboekenweek van start met een groot Kinderboekenfeest in Antwerpen. Voor wie 

er niet bij kan zijn, is er nog hoop. Dezer dagen toert de Boekenbeestenbus door het land om 

kinderen warm te maken voor boeken.  

Van onze redacteur 

 

Vanaf de autosnelweg wijst een kerktoren ons de goede richting. Brussel lijkt vergeten en 

vergeven. In het kleine Lot heerst de rust. Een eind verderop wil een kmo-zone de schijn nog 

wat ophouden, maar rond het centrum liggen scholen en sociale voorzieningen gedrapeerd.  

 

Dit is een ideale plek om later herinneringen aan een onbezorgde schooltijd over te houden.  

Hier, dat is de 'Gemeente jongensschool, opgericht ten jare 1934-1935'. Intussen zitten er ook 

meisjes. Elke vrijdag komt hier de bibliobus voorgereden. Een opvolger van het aloude 

systeem van de rijdende zuivelwinkel, de viskar of de bierleverancier, maar dan met boeken. 

 

Vandaag is het geen vrijdag. Toch staat er een boekenbus voor de school. En hij is nog veel 

mooier ook. Hij is van een ongegeneerd knalrood zoals De Lijn ze niet durft te maken. Op de 

ramen zijn kleurrijke figuurtjes geschilderd. Het is de Boekenbeestenbus, in de maand maart 

en een stuk van april duchtig op tournee langs scholen, gemotiveerde boekhandels en 

bibliotheken. Het doel is kinderen van de lagere school warm te maken voor boeken. 
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Die ochtend is Selle De Vos om 6.30 uur met zijn Beestige Bus vertrokken. Om vertellend 

aan leesbevordering te doen, heeft hij een afgeschreven lijnbus verbouwd. De zitjes heeft hij 

gedemonteerd, daarna heeft hij kastjes getimmerd en de boel schilderkunstig verfraaid. Het 

achterste deel is ingericht als theatertje, vooraan is er een open ruimte om met de kinderen 

opdrachten te doen of in een luw moment zijn administratie bij te werken. Op heel lange 

dagen of tijdens drukke tournees duikt hij gewoon in zijn stapelbed. 

 

Sappig verhaal 
 

Vijf keer zal De Vos vandaag zijn vertelling brengen. Ze is opgebouwd rond Toontje, een pop 

met een ronde, houten kop en een sympathiek jeansbroekje. Waar onze goede vriend ook 

naartoe gaat - meestal naar school - steeds rolt hij één of ander sappig verhaal in. Sommige 

mensen zetten les pieds dans le plat, Toontje zet zijn voeten in een boekplat. Hij heeft een 

talent om pardoes een verhaal binnen te stappen. 

 

Vlak voor de middag is het derde leerjaar te gast in de bus. Ze zijn met achttien, zodat er ruim 

plaats is in het theatertje. Nerveus gegibber als de verteller iemands schoen vastpakt, of 

Toontje op iemands schoot zet.  

 

De spanning stijgt als Toontje in een oude fabriek verzeilt en de verteller de spots in de bus 

uitdraait. Blijken we met zijn allen in een hoofdstuk van Mama Lucinda te zijn beland. 

Meteen langs de griezelafdeling binnenkomen, het leven had milder kunnen zijn voor ons. 

 

Per verhaal krijgt Toontje boekennoten mee. Die passen telkens bij een Boekenbeest. Er zijn 

negen van die Boekenbeesten: het zijn grappige icoontjes die een categorie boeken aangeven. 

In elk van die categorieën (spannend, actie, vriendschap...) zet Boek.be een aantal titels in de 

kijker. In totaal zijn het er 48. Wie er zo eentje koopt in de boekhandel, krijgt een 

boekensteun met een Boekenbeest op. 

 

'Zou je dit boekje willen lezen', vraagt de verteller. Hij heeft net een verhaal afgerond, door 

een passage uit het boek Drakebloed en kamillethee voor te lezen. 'Nee,' is het antwoord van 

Bruce, 'maar ik zou wel zo'nmama willen. Drakenmama's kunnen vliegen. En dan vliegen we 

naar de maan. Dan kunnen we daar op vakantie gaan.'  

Zo te horen voelt Bruce het meest voor het Fantasieboekenbeest. Bjarne en Liam kiezen 

resoluut voor Griddle, want griezelen is cool. Amalia voelt het meest voor Knussel. Dat is de 

beschermheilige van de boekjes over vriendschap en liefde. 

Maar de aanvoerder van dit jaar is Fantom. Hij is het Boekenbeest van de fantasie, en dat is 

dit jaar het thema van de Jeugdboekenweek. 

 

Jeugdboekenweek, van 15 tot 9 maart, op diverse plaatsen in Vlaanderen. Start met een groot 

kinderboekenfeest, van 13.30 tot 17.30 uur in en om de Permeke-bibliotheek in Antwerpen.  

Info 03-201.00.31. 

 

De Standaard der Letteren wijdt een special aan de Jeugdboekenweek. 

 

www.jeugdboekenweek.be 

 

www.boekenbeesten.be 
 


