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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Lezen is reizen

In gesprek 
met Ben van Buuren

door: Ruben Prins

Over een paar minuten zal ik de 
geniale schrijver Ben van Buuren 
ontmoeten. Van zijn boek ‘De 
ontdekkingsreis van Kapitein Eis’ 
zijn er miljoenen verkocht. Ik werp 
net een bewonderende blik op de 
pioenrozen in de voortuin als de 
voordeur al openzwaait. De 
schrijver schudt joviaal mijn hand. 
Daarna neemt hij me mee naar zijn 
werkkamer. Die lijkt nog het meest 
op een museum. Overal staan 
kasten waarin voorwerpen zijn 
uitgestald. In het midden van de 
kamer staat een schrijftafel met 
twee stoelen. De tafel ligt vol met 
stapels papier en boeken: het is 
één grote chaos. Ben van Buuren 
neemt plaats, schuift wat spullen 
opzij en gebaart dat ik mag gaan 
zitten. ‘Wat wil je allemaal weten?’ 
vraagt hij.
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LES 1 – 2

Ruben: ‘Waarom bent u schrijver geworden?’
Ben (lacht): ‘Omdat ik niets anders kan! Ik kan 
niet timmeren of metselen. Als ik een eitje 
kook, laat ik het water aanbranden. Ik ben 
kampioen in onhandig zijn. En eerlijk gezegd, 
heb ik zelfs niet eens zoveel fantasie.’

Ruben: ‘Geen fantasie?! Maar u hebt heel 
veel boeken geschreven …’
Ben (knikt): ‘Ik zal je laten zien wat ik bedoel.’

De schrijver staat op. Ik volg hem naar een van 
de glazen kasten. Achter het glas liggen diverse 
voorwerpen. Ik zie het masker van een farao, een 
oude viool en de verentooi van een indiaan.

Ben: ‘Dit zijn allemaal spullen die ik heb 
verzameld tijdens mijn reizen. Die voorwerpen 
helpen me om verhalen te verzinnen. Ze 
maken mijn fantasie los. Zoals dat ding daar.’
Ben van Buuren wijst naar een zwarte steen en 
vertelt: ‘Die steen heb ik in Amerika van een 
archeoloog gekregen. Het is een meteoorsteen, 
een steen uit de ruimte. En dan denk ik 
meteen: van welke planeet komt die steen? 
Leven daar ook wezens zoals wij? Misschien 
krioelt het er wel van de harige spinnen zo 
groot als honden …’  ‘Of kijk eens naar die foto.’

De schrijver wijst naar een ingelijste foto van een 
kameel met op zijn rug een man in een wit 
gewaad.

Ruben: ‘Maar dat bent u!’
Ben (grinnikt): ‘Dat was tijdens mijn reis door 
de woestijn. Op die foto ben ik net kampioen 
kameelracen geworden. Ik mocht de kameel 
houden.’

Ruben: ‘En wat is dat? Een schorpioen?’
Ik wijs naar een eng zwart beest. Het lijkt op een 
spin met scharen en een lange staart.
Ben (knikt): ‘Die schorpioen heb ik gevonden 
in een tropisch regenwoud. Eén steekje van 
die staart en je bent er geweest. Gelukkig is hij 
dood …’

Ruben: ‘Wauw! Ik wou dat ik zoveel reizen 
kon maken.’
Ben reageert met een grote glimlach. ‘Dat kan 
ook.’ Hij wijst naar de boeken op zijn schrijftafel 
en zegt: ‘Lezen is reizen. Wanneer je boeken 
leest, kun je overal komen. In elk land. Op elke 
planeet. Je kunt zelfs in de tijd reizen. Lezen is 
reizen in je hoofd.’
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Markeer in elk woord de botsende klinkers met de markeerstift. 

schorpioen joviaal farao archeoloog

 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. 
Markeer het woord tot waar je komt. 

curry regio rundvleeskroketten terrarium
dubieus mededelen ontoegankelijk peutercrèche
acuut planetarium cool gourmet
tournee yell saxofoonsolo excursie
weekend filmquiz variant contributie
modieus onlogisch vermeerderen machine
bagage medewerker torpedoboten interieur
variatie lawaaiig controle leugenaar
accu’s amandelolie recherche onverantwoordelijk
tomatenketchup circuit tatoeage royaal

Oefen de rijtjes nu een paar keer.
 Lees dan weer goed en vlot met de zandloper. 

Markeer het woord tot waar je nu komt.

1

2

Deze zinnen komen uit de tekst Lezen is reizen.
Markeer in elke zin een streepje op plaatsen waar je kort adem kunt halen.

a Van zijn boek ‘De ontdekkingsreis van Kapitein Eis’ zijn er miljoenen verkocht. 
b De tafel ligt vol met stapels papier en boeken: het is één grote chaos.
c Ben van Buuren wijst naar een zwarte steen en vertelt: ‘Die steen heb ik in Amerika 

van een archeoloog gekregen.’

 Lees om de beurt de zinnen vloeiend voor.

3

Wat ga ik leren?
• in lange zinnen goede adem-momenten kiezen. tip 7
Ik pas dit toe op de tekst Lezen is reizen.

D.Lous
Markering
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Lees de tekst Lezen is reizen. 8-9

Kies daarna een stukje uit de tekst.
 Lees dat vloeiend voor aan je maatje.

Kies in de lange zinnen goede adem-momenten.

4

Kruis aan.
Ik kan de tekst met mijn stem boeiend laten klinken.

Markeer het cijfer wat klopt voor jou.
Voor het vloeiend lezen geef ik mezelf een:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

67, tip 7

Hoe denkt Ben van Buuren zelf over zijn talent om te schrijven?
Kruis het goede antwoord aan.

Ben denkt niet dat hij zomaar verhalen zou kunnen verzinnen. Ben denkt niet dat hij zomaar verhalen zou kunnen verzinnen. 
Maar de voorwerpen die hij verzamelde, hebben zijn fantasie losgemaakt. 
Toen Ben nog een jongetje was, zei iedereen dat hij zo veel fantasie had. Toen Ben nog een jongetje was, zei iedereen dat hij zo veel fantasie had. 
Hij schreef als kind al veel en heeft daarvan later zijn beroep gemaakt.
Ben was eerst timmerman en is toen boeken gaan schrijven. Ben was eerst timmerman en is toen boeken gaan schrijven. 
Toen hij veel boeken verkocht had, begon hij mooie spullen te verzamelen.

De werkkamer van Ben ligt vol met bijzondere voorwerpen.
Als jij later een werkkamer hebt, hoe ziet die er dan uit? 
Kruis aan of schrijf op.

met veel voorwerpen met veel voorwerpen met veel boekenmet veel boeken

met veel knutselmateriaal met veel knutselmateriaal 

6

57
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vloeiend & vlot

67E5 Wat hoort bij elkaar?

| |

67E5 Wat hoort bij elkaar?

Bij een lange zin wil je soms even rusten en kort ademhalen.
Dat kan altijd bij een komma, en vaak ook op andere plekken.
Maar: doe dat niet midden in een groepje woorden.

Ik heb in een boek gelezen | dat olifanten slim zijn | en goed dingen kunnen onthouden.

Kies in lange zinnen goede adem-momenten.
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