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Reis naar de sterren
Carla van Kollenburg 

Voor het station van Leesstad staat een bus. Dat is Lijn 3. Met Ben achter het stuur. 

Elke dag rijdt Ben Bus met Lijn 3 naar de 12 haltes van Leesstad. En onderweg stopt hij ook altijd 

even bij het station. Want mensen die uit de trein stappen, willen soms met de bus verder reizen. 

‘Ik kom net uit Boekenberg,’ zegt een meneer met mopshondje op zijn arm. ‘Ik ben op weg naar 

het leesfeest van Vera Vulpen.’ 

‘Vera Vulpen?’ herhaalt Ben verbaasd. ‘Dat is toch die beroemde schrijfster van reisboeken? 

Zij woont niet in Leesstad, hoor!’ 

‘Nee, maar ze komt vandaag wel hierheen,’ roept Mats vanaf de achterste bank. 

‘Vera heeft een nieuw reisboek geschreven,’ vertelt Emma, die vlakbij Mats zit. 

‘Daar komt ze vanmiddag uit voorlezen. In dat grote gebouw met die sterrenkijker op het dak. 

Je weet wel, vlakbij halte 6. Wij gaan er ook heen. En …’

‘Daar is ze!’ gilt Mats. 

Ja, Mats heeft gelijk. Vera Vulpen stapt zomaar opeens Lijn 3 binnen. ‘Gaat deze bus naar 

de Sterrenwacht?’ vraagt ze. 

‘Jazeker,’ zegt Ben. ‘En u mag gratis meerijden naar alle haltes van Leesstad. Dan kunt u daar 

naderhand ook een reisboek over schrijven.’ 

Vera Vulpen lacht. ‘Wat een leuk plan,’ zegt ze. ‘Maar ik ga nu eerst naar het feest voor mijn boek 

‘Reis naar de sterren’. Dat boek is net af. En de illustrator heeft er weer zulke mooie tekeningen 

bij gemaakt. Ik zal de kaft even laten zien. Kijk, hier in mijn koffer… Oh… Wat dom… 

Ik heb mijn rolkoffer vol reisboeken in de trein laten staan!’ 

Ben komt meteen in actie. 

‘De trein staat er vast nog. Ik haal uw koffer wel!’ roept hij terwijl hij al opspringt uit zijn 

chauffeursstoel. ‘Gaat u maar lekker in Lijn 3 zitten. Ik ben zo terug!’   

Ben kent de weg in het station goed. Snel rent hij de grote hal door, dan de roltrap af, zo naar 

spoor 2. Daar staat de trein die elke dag van Station Zuid via Rijmdorp naar Leesstad rijdt, en 

weer terug. Ben stapt de trein in en kijkt om zich heen. Ja, daar staat een rode rolkoffer. 

En aan de reisboeken in de zijvakken te zien, moet dat de koffer van Vera Vulpen zijn. 

Maar net als Ben koffer vastpakt, blaast de conducteur op zijn fluit. De deuren van de trein 

gaan dicht. En de trein rijdt langzaam het station van Leesstad uit, op weg naar station Zuid. 
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‘Wat een pech,’ zegt de conducteur wanneer Ben hem uitlegt wat er is gebeurd.  

‘Gelukkig zijn we al snel bij Station Zuid. Daar kun je de trein terug naar 

Leesstad nemen.’  

Na de eerste schrik vindt Ben het onverwachte treinreisje eigenlijk best leuk.  

Hij geniet van het uitzicht op de bossen en de weilanden vol koeien.  

En hij bekijkt de reisboeken in de zijvakken van de rolkoffer. 

‘Trektocht door het oerwoud’, ‘Van eiland naar eiland’ en ‘Rondrit over de Noordpool’. 

Ben vraagt zich af of Vera Vulpen die reizen ook echt gemaakt heeft. Of heeft ze die  

reisavonturen verzonnen? Schrijvers schrijven toch niet alleen waar gebeurde dingen op?  

Ze bedenken ook verhalen. 

Ben hoopt maar dat de beroemde schrijfster niet ongerust is omdat hij zo lang wegblijft. 

Of zou ze juist boos zijn omdat Lijn 3 nu te laat vertrekt? 

Als Ben even later Lijn 3 binnenstapt, merkt hij dat Vera en de andere passagiers hem niet  

gemist hebben.  

‘Vera heeft voorgelezen uit haar boek ‘Naar de top van de vulkaan!,’ vertelt de meneer met het 

mopshondje opgetogen.  ‘Dat boek had ik bij me, om in de trein te lezen.’ 

‘Het was echt cool!’ roept Mats enthousiast. ‘Net alsof we zelf naar die vulkaan gingen.’ 

‘Gelukkig begint het leesfeest pas over een half uur,’ zegt Vera Vulpen. ‘Lijn 3 is voor die tijd  

vast wel bij de Sterrenwacht. Jullie gaan toch zeker wel met me mee? Ik lees daar voor uit  

‘Reis naar de sterren.’  

‘Natuurlijk gaan we mee!’ zegt Emma. ‘Jij toch ook, Ben?’  

‘Eventjes,’ belooft Ben. ‘En na het feest kan Vera weer met Lijn 3 meerijden, terug naar het 

station. Dan stoppen we onderweg gewoon bij alle haltes. Fantaseren over verre reizen is leuk. 

Maar er gaat niks boven een echte reis door Leeststad!’ 
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