
 

 
 
Voor interviews en (digitale) recensie-exemplaren, mail naar:  
Evelyne Van der Niepen | 0488 27 33 26 | evelyne.van.der.niepen@pelckmans.be    

PERSBERICHT 

Marc de Bel viert 30 jaar Boeboeks  

 

‘Ik ben maar een kleine één,’ zuchtte Pit. ‘En ik ben een grote nul,’ zei bonkel 

Groezel. ‘Maar als ik achter jou sta, zijn we samen tien.’ 

De sympathieke groene wezentjes zagen voor het eerst het licht in 1992, toen 

ze opdoken in het boek Witte-heksennacht, destijds het Jeugdboekenweek-

geschenk. In een mum van tijd werden ze razend populair en steeg de vraag 

naar een eigen verhaallijn voor de Boeboeks. In 1993 verscheen het allereerste 

boek, Het web van de Suikerspin, en het was meteen een succes. De verhalen 

typeren zich door het guitige karakter van de Boeboeks-personages, hun flair 

voor avontuur en durf, en een zachte inleiding tot thema’s zoals samenleving, 

ecologie en natuurbescherming. Bovendien valt de reeks in verschillende 

belangrijke periodes van een kinds leescarrière: de Boeboeks zijn de ideale 

vrienden om de kinderen te laten proeven van boeken, hen te stimuleren 

samen beginnen te lezen en daarna zelfstandig de verhalen te ontdekken.   

‘Ik weet niet of u dit nog herinnert, maar ik had u in mijn basisschool ooit in het 

echt ontmoet. U kwam uitleg geven over uw boeken en sindsdien ben ik niet 

meer gestopt met uw boeken te lezen!’ - Lezer Léon 

De aftrap van het feestjaar gebeurt met een uitgave voor de kleinsten: Flie de 

Vlinder brengt natuur en leren tellen samen in een vrolijk zoekboek. Later dit 

jaar volgt nog een prachtige bundel met Boeboeks-sprookjes en in oktober 

wordt ook het eerste bordspel rond de reeks ooit gelanceerd. Een mooie 

toevoeging aan de reeks die bijna veertig boeken telt, en onder meer Duitse, 

Deense en Koreaanse vertalingen kreeg. Doorheen de jaren ondergingen de 

boeken ook een visuele metamorfose. Het begon met Marcs eigen schetsen en 

tekeningen. Meer recent wordt het illustratiewerk verzorgd door Frieda Van 

Raevels, ondertussen vaste waarde in het Boeboeks-universum. Een ding is 

zeker: de Boeboeks zijn nog lang niet uitverteld. 
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Het jaar 2023 staat in het 

teken van de 30e verjaardag 

van de immens populaire 

Boeboeks-reeks voor meester-

verteller Marc de Bel. Al jaren 

brengt hij jong en iets minder 

jong aan het lezen met deze 

spannende, herkenbare en 

grappige kinderboeken, waar-

van tot vandaag al ruim 

500.000 exemplaren over de 

toonbanken gingen. 
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Over Marc de Bel: 

Auteur Marc de Bel (1954) gaf twintig jaar les in het vierde leerjaar. In 1986 debuteerde hij met 

Het ei van oom Trotter. Sindsdien is hij fulltime auteur en verschenen er al meer dan 150 titels van 

zijn hand. Hij valt geregeld in de prijzen bij de Kinder- & Jeugdjury. Zijn boek Het dorp van de 

zwaluwen werd dit jaar genomineerd voor de Leesjury groep 5. 

 

Een visuele voorstelling van de evolutie van de Boeboeks: 
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