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Groep 1-2 DANS

DE BOEKENBEER

Columbina zit in de tuin. Ze leest in
haar lievelingsboek. Haar witte jurkje
is groen geworden van het gras, maar
dat geeft niet. Columbina is zo druk
met lezen dat ze Harlekijn niet ziet.
Op zijn tenen sluipt hij naar haar toe.
“Boe!” roept hij als hij heel dichtbij is.
Columbina laat van schrik haar boek
vallen. Dan ziet ze dat het Harlekijn
is. “Je liet me schrikken,” zegt ze.
“Dat komt omdat je neus te diep in de
boeken zit.” Harlekijn giechelt terwijl
hij om haar heen danst.

Columbina pakt
haar boek op
en veegt wat aarde
weg. “Van lezen wordt
je anders heel slim!” Ze
kijkt Harlekijn boos aan.
Harlekijn lacht. Hij vindt
lezen saai. Buiten spelen,
dat is veel leuker. Daar
gebeuren echt spannende
dingen. “Pas maar goed op
je boeken.” zegt Harlekijn.
“Voor je het weet pakt de
beer ze. En de beer heeft
altijd honger!”
“De beer?” vraagt
Columbina.

“De boekenbeer,” zegt
Harlekijn. “Hij woont op
zolder, en eet graag woorden
en letters. Hij smikkelt en
smult van de prinsessen in
sprookjesboeken. Alles eet hij
op, zelfs de harde kaft. En hij
bewaart de plaatjes voor het
laatst. Die zijn zo lekker zoet!”
“Dat verzin je maar,” roept
Columbina. Ze is een beetje
bang, maar ze zegt niets.
“Ik verzin helemaal niets,”
zegt Harlekijn. “Als de beer
vanavond wakker wordt
dan heeft hij honger. Heel
veel honger. Dus komt hij
de trap af en eet al jouw
lievelingsboeken op.”

“Ik wil die beer wel zien,” zegt
Columbina. Harlekijn schrikt.
“Of ben je soms bang?”
“Bbbang? Ik?” stottert
Harlekijn. “Zeker niet. Ik ben
voor niets of niemand bang.
En al helemaal niet voor
beren.” Harlekijn maakt een
vuist en steekt hem in de
lucht. Columbina giechelt.
“Maar laten we een stapel
boeken meenemen. Voor de
zekerheid,” zegt Harlekijn.
“Dan kunnen we die geven
mocht hij ons niet aardig
vinden.”

Harlekijn en Columbina gaan op
zoek naar de beer. Maar eerst pakken
ze wat boeken voor het hongerige
beest. Columbina heeft een kleine
stapel: haar lievelingsboeken mag de
beer niet opeten. Harlekijn trekt de
plaatjesboeken uit de kast. Hij hoopt
dat de beer ze zoet genoeg vindt.
“Dit moet genoeg zijn,” zegt
Columbina. Harlekijn knikt. Ze kijken
naar de deur. Daarachter is de trap
naar zolder. Ga jij eerst?” vraagt
Harlekijn. Columbina lacht. “Jij bent
toch voor niets en niemand bang?
Dan mag jij ook als eerst.”

Harlekijn opent de deur. Bovenaan
de trap zien ze een donker gat. Nog
voor Harlekijn een stap zet, horen ze
de vloer kraken. Vlug doet hij de deur
weer dicht.
“Ik durf denk ik niet,” fluistert
Harlekijn.
Columbina slaat zacht met een boek
op zijn hoofd. “Je bent toch geen
bangerik?” zegt ze.
Harlekijn schudt zijn hoofd.
Hij doet de deur weer open
en kijkt naar boven.

Columbina drukt op het knopje en
in het donker verschijnt een lichtje.
Harlekijn zet zijn voet op de eerste
tree. Hij aarzelt, maar Columbina
duwt hem de trap op. Ze loopt
langzaam achter hem aan. Ze houden
de boeken dicht tegen zich aan.

Boven is het doodstil. “Zie jij iets?”
fluistert Columbina. “Misschien leeft
de beer alleen in het donker,” zegt
Harlekijn. “Of heeft hij een boek
gegeten over ijsjes, en heeft hij nu
buikpijn. Of hij slaapt gewoon, die
suffe boekenbeer!” Columbina denkt
na. “Misschien is er helemaal geen
beer en heb jij alles verzonnen.”
Maar dan klinkt er geschuifel in het
donker. Harlekijn en Columbina
laten van schrik de boeken vallen en
rennen de trap af. Ze gaan met hun
rug tegen de deur zitten. Hun hart
klopt zo hard. Pas als het stil blijft
staan ze op.

‘s Avonds komt vader de kamer
binnen. “Hebben jullie op zolder
gespeeld?” vraagt hij. Harlekijn en
Columbina zeggen niets. “Ik wil
niet dat jullie daar komen. De trap
is gevaarlijk.” Columbina knikt.
Harlekijn zegt dat ze het nooit meer
zullen doen. We gooien de boeken
gewoon omhoog, denkt hij.
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