
Belgische kinderboekenreeks is een dikke hit

magnus
Tiny met een hoek af

Magnus is een bijzonder maar herkenbaar
jongetje Auteur Kim Crabeels en illustrator
Sebastiaan Van Doninck brengen zijn rijke
fantasie tot leven in de populaire
kinderboekenreeks Magnus
Voorleesverhalen die wat doen denken

aan Tiny maar dan zestig jaar later
En met een hoek af Robin Broos

Illustrator

Sebastiaan

Van Doninck
auteur Kim
Crabeels en de

echteMagnus
VEERLE FRISSEN

SEBASTIAAN VAN DONINCK

Hetverhaal van

Magnus begint op
de rand van een

kinderbed ergens
aan de rand van
Leuven Kim

Crabeels leest er
haar drie kinderen

verhaaltjes voor Ik had al heel wat kin
derboekjes verzameld toen Magnus de
jongste werd geboren vertelt Crabeels
Somswaren dat hele goede maar er
zaten ookwat flutboeken bij Super
marktboeken die snel in elkaar waren

geflanst Vaakwaren ze erg flauw en

betuttelend Tijdens het lezen paste ik de
verhalen aan Voor mijn kinderen mocht
het gerust wat pittiger vond ik En dat
viel in de smaak

Dus deed ze het zelf Haar manuscript
voor Magnus kan niet slapenwerd
enthousiast onthaald door Uitgeverij
Lannoo En door illustrator Sebastiaan

Van Doninck In Kims teksten zit een

soort zwarte humor die ik zelden tegen
kom zegt hij Magnus is een jongetje
met veel verbeelding Die kan ik zwierig
maar ook abstract tekenen Met het

nodige realisme zodat beiden elkaar in
evenwicht houden Niets is onmogelijk

want we zien de dingen door de ogen van
een kind

De verhaaltjes staan op rijm maar
zonder dat het dwangmatigwordt
Klank en taalspel zijn belangrijk zegt
Crabeels Maar niet het enige doel De
tekst moet vlot voorlezen zonder dat de
aandacht van de inhoudwordt afgeleid

De onderwerpen vertrekken vaak van
een bestaande herkenbare situatie
Maar dan met een raar kantje Magnus
en de kakado is bijvoorbeeld ontstaan
op het moment dat mijn man voor
zijn werk in Duitsland zat zegt
Crabeels Onze dochter Finn moest
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naar het toilet Toen we doorspoelden zei Gasthuisberg is betrokken in het projectéVoormijn kinderenze de kakado is naar Duitsland Maar de samenwerkingmocht niets Wie is Magnus
mocht hetwelVan Doninck Het feit dat een kakado krampachtigs worden zegtVan

opwereldreis vertrekt is genoeg om een Doninck De tekeningen van de dokter Magnus is het zoontje van

wat pittiger danillustrator op hol te doen slaan Al heb ik zijn gebaseerd op Vesalius maar hij Kim Crabeels 33 auteur en
toch even moeten nadenken hoe ik dat in wordt nergens vernoemd We wilden het leerkracht Nederlands Door

snel in elkaarbeeld zou brengen Toen ik de tekst las boelqe ook niet té donker maken In het de voorleeskwartiertjes voor
moest ik even denken aan het boelqe verhaal gaat Magnus onder narcose haar drie kinderen kreeg

geflansteOver een kleine mol die wil weten wie er op Serieuze materie maar die beelden we Crabeels zin om zelf iets te

zijn kop gepoept heeft vanWolfErlbruch uit als een onrealistische reis door het schrijven Op haar verzoek werd

supcrmarktbockenWereldberoemd dusmocht het er niet ziekenhuis In die zin is het misschien ze gekoppeld aan succesrijk
teveel van weg hebben Ik heb er zelf een vergelijkbaar met Aliee in Wonderland illustrator Sebastiaan Van

KIM CRABEELS
grappig cartoonesk figuurtje van Doninck 35 Hij publiceerdeAUTEUR

gemaakt Kinderen kunnen de kakado in wereldwijd al verschillendeKorea
elke prent zoeken telkens in de context prentenboeken maar ook in
van een anderwerelddeel Na België en Nederland ligtMagnus andere media zoals deze krant

datzelfde bolle voorhoofd sprekendeCrabeels En zo werd dit het tweede binnenkort ook in de Koreaanse boeken Zijn werk werd bekroond
winkels En als het van de makers afboelqe waar lederhosen zijn ingeslopen oogjes en blonde haren zoals ik had gete met een Boekenpluim en een

lacht kend Het enige wat ik er later nog aan hangt mag het nog wel even doorlopen Vlag en Wimpel Sinds mei 2013
heb toegevoegd zijn de twee krulletjes Net als die andere Belgische boeken verschenen er al drie Magnus
opzij reeks Tiny die dit jaar zestig kaarsjes boekjesToeval
Magnus is ziek is het derde deel in de mag uitblazen Magnus is in zekere zin

Toch is Magnus niet per definitie autobi reeks en verschijnt in de marge van het een knipoog naar de oude Tinys zegt
ografisch Dat het figuurtje op de echte Vesaliusjaar In het MMuseum Leuven Van Doninck In de beginjaren had Tiny
jongen lijkt is zelfs toeval De eerste loopt binnenkort een Magnus gezinspar ook een gele zijkant ze hebben ook het

zelfde formaat Die oude boeken zijn ookillustraties heb ik cours met een kinderexpo van illustra
gemaakt nog voor ties uit de boeken ook zo mooi Ik heb ze allemaal en ze hebben
ik Kim en haar het kinderzieken me erg geïnspireerd Maar vandaag kan
gezin heb ont huis van er meer moet het allemaal minder betut

telend Volgens mij kan Magnus nog lang
doorgaan Zolang de
boelqes steeds op
dezelfde ongedwongen
manier tot stand mogen
komen

Magnus is ziek is
uitgegeven bij Lannoo
en kost 12 99 euro Het
gezinsparcours in M
Museum Leuven opent
op 26 oktober en loopt
tot 18 januari 2015 Meer
info op www mleuven be
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