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Lezen verboden!

Rens leest nooit, hij haat lezen.

In de vakantie komt zijn neef Oskar.

Oskar leest altijd en overal. Lekker gezellig!

Maar Oskar zit vol gekke verhalen. 

Rens móét er wel naar luisteren.

Op een avond kijkt hij in Oskars koffer.

En dan doet hij een ontdekking ...
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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen 
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8 9

Pluk 
Pluk is het jongere zusje van Rens en zij heeft 
al gauw in de gaten dat lezen niets voor haar 
is. De eerste boeken verscheurde ze al toen ze 
nog maar zes was. Ze had vulling nodig voor 
haar caviakooi en die boekensnippers waren 
precies was ze zocht. Haar cavia’s hebben nog 
nooit zo’n prachtig hol gehad!

Oskar
Oskar is een neef van Rens. Hij komt logeren 
en hij brengt een megagrote koffer mee. Wat 
zou daarin zitten, vraagt de familie Kneteman 
zich af? Cadeaus voor iedereen? Zijn eigen tv 
misschien? Maar nee hoor, de koffer is tot de 
rand toe gevuld met boeken. Zo saai!
Maar Oskar zit ook vol verhalen. Rens weet 
niet of hij alles geloven moet. Maar als Oskar 
vertelt, móét je wel luisteren. 

Wie is wie?

Rens
Rens houdt niet van lezen. Als hij een boek 
ziet, vallen zijn ogen al dicht. Hij kijkt liever 
naar spannende films zoals Bloed aan de muur 
of Ontvoerd in de Himalaya. Dan zit je pas met 
samengeknepen billen op de bank. Ben jij 
weleens achter de bank gekropen van angst 
toen je drie a’s zag of drie b’s? Nee toch? 
Nou dan! 

Meneer Kneteman
De vader van Rens is het gloeiend met hem 
eens. Lezen is heel ongezond, vindt hij. 
En je krijgt er alleen maar te veel fantasie van. 
Er bestaat toch niets gezelligers dan met 
z’n allen tv-kijken? 

Mevrouw Kneteman
De moeder van Rens vindt boeken vooral vies. 
Ze zitten vol met bacillen en stofluizen en als 
je pech hebt ook met boekvlooien. Bovendien 
word je scheel als je te veel leest. Dat heeft ze 
zelf gehoord bij haar lievelingsprogramma op 
tv: Medische geheimen. Of bij Uw dokter luistert, 
dat kan ook. In elk geval was het heel 
betrouwbaar. 
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Het zit in de familie

Dit verhaal gaat over Rens, Rens Kneteman. Ik hoop 
voor jou dat het een beetje leuk wordt. Rens is namelijk 
de gewoonste jongen die er bestaat.
Vijf dagen in de week gaat hij naar school, waar hij het 
beresaai vindt. Met rekenen doet hij goed mee, want hij 
wil later stinkend rijk worden. En dan moet je natuurlijk 
wel je geld kunnen tellen.
Maar taal? Nee, dat is niets voor hem. En het alleraller-
ergst vindt hij ... lezen! Als hij een boek ziet, vallen zijn 
ogen al dicht. 
Er zijn kinderen in zijn klas, geloof het of niet, die 
weleens helemaal uit zichzelf, gewoon voor de lol een 
heel boek lezen. Of nee, nog erger, een hele stapel 
boeken. Geen dunne, maar dikke. Rens heeft weleens 
een kind hardop horen lachen met een boek in zijn 
handen. Lachen om een stelletje letters!
Nee, dan de films waar hij altijd naar kijkt. Dood in de 
intercity, Bloed aan de muur, Het mes op de keel, Ontvoerd 
in de Himalaya. Spannend! Ja, dan zit je pas met 
samengeknepen billen op de bank, maar dan zie je ook 
nog eens wat. Een auto die op een ravijn af dendert, 
terwijl de remmen stuk zijn. Há, dat is pas eng. Maar  
zo’n zootje letters? Ben jij weleens achter de bank 
gekropen van angst, toen je drie a’s zag of drie b’s?  
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Nee toch? Nou dan!
Gelukkig zijn zijn vader en moeder het gloeiend met hem 
eens. Zij kijken ook liever tv dan dat ze hun kop in zo’n muf 
boek steken. 
‘Boeken zijn stofnesten,’ loeit mevrouw Kneteman altijd. 
‘Die komen er bij mij niet in!’ Ze praat erover alsof het ratten 
of wandluizen zijn. 
‘Het laatste boek dat ik las, was de telefoongids,’ buldert 
meneer Kneteman vaak. ‘En die heb ik weggedonderd, 
want je kunt alles vinden op het internet of in een appje.’
Rens’ zusje Pluk verscheurde haar boeken al toen ze zes 
was. Ze had net leren lezen en meteen zag ze in dat dat 
nergens goed voor was. Toevallig had ze vulling nodig voor 
haar caviakooi en die boekensnippers waren precies wat ze 
zocht. Uiteindelijk gooide ze het hele boek erin. Cavia’s blij, 
die hadden nog nooit zo’n prachtig hol gehad!

Er was eigenlijk maar één iemand die aan zijn kop bleef 
zeuren over lezen en deed alsof het geweldig leuk was. 
Dat was juf Ina. 
‘Lees toch eens wat!’ zei ze elke dag. ‘Je AVI-niveau is 
beneden peil.’
Dat scheen erg te zijn. Juf Ina vertelde het ook aan zijn 
ouders, met een ernstig gezicht.
Meneer Kneteman was er niet van onder de indruk. 
‘Dat zit in de familie,’ zei hij. ‘Dat hebben de Knetemannetjes 
allemaal, allemaal lage AVI’s. Mijn moeder had het en mijn 
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eens aan fantasie ten onder. De werkelijkheid lijkt mij 
een stuk belangrijker. Neem nou mijn maag.  
Die knort. Dat betekent dat hij honger heeft en dan 
hoef ik echt niet met een papieren boterham aan te 
komen. Die maag van mij wil brood, echt eerlijk brood. 
Geen fantasie!’
Juf Ina hield verschrikt haar mond.

grootmoeder. Ik kan me niet anders heugen dan dat ze 
zei: “Kind, wat een ellende. Mijn AVI is weer eens te laag.”’
‘En hij heeft het van twee kanten, hoor,’ vulde mevrouw 
Kneteman bereidwillig aan. ‘Mijn tante had het ook zo 
aan d’r AVI. Ach schei uit, dat arme mens klaagde steen 
en been en in die tijd had je daar nog geen goeie pillen 
voor.’
‘Maar dat is helemaal niet op te lossen met een pilletje!’ 
riep juf Ina uit. ‘Dat kind moet elke dag een stukje lezen 
en u moet daarop letten.’
‘Dat klinkt mij als heel ongezond in de oren,’ schetterde 
meneer Kneteman. ‘Wij zijn niet van die lezers en kijk 
eens: we leven allemaal nog!’
‘Maar het is belangrijk voor zijn toekomst! Uit boeken 
kun je van alles leren, je taalgebruik wordt beter, je 
fantasie groeit.’
‘Dat jong heeft eerder fantasie te veel. U moest eens 
weten wat hij allemaal bij elkaar fantaseert als hij weer 
eens te laat is. De brug stond open. Mijn band was lek.  
Er liep een arme zwerfhond op straat, die ik naar het 
asiel moest brengen. Er was een oud vrouwtje dat ik 
moest helpen met haar boodschappen.’
‘Als dat waar is, zou dat heel goed van hem zijn,’ wierp  
juf Ina tegen.
‘Als het waar is, ja. Maar het is niet waar! Het is één al 
verzinsel. Fan-ta-sie zoals u dat noemt. Heeft hij dat 
soms allemaal uit die boekjes van u? De wereld gaat nog 
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