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LIESBET SLEGERS
Wekelijks wandelen we met een bekende Kempenaar 
langs plekken in de regio die voor hem of haar een 
bijzondere betekenis hebben. 1
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Antwerpen, met vriendinnen, winkelen, iets eten, 
… Maar ’s avonds ben ik altijd blij dat ik weer naar 
huis kan. Weg uit de stad, weg uit de drukte.”

Kaasmaker
Aangekomen bij De Polle, reist Liesbet even terug 
in de tijd. “Hier heb ik gewerkt toen ik 18 jaar 
was”, vertelt ze terwijl we het biowinkeltje aan de 
boerderij binnenstappen. “Een van de zonen was 
pas geboren, hij lag hier in zijn wiegje te slapen.” 
Dat moet Florian geweest zijn, intussen 21 jaar 
oud. Met een van haar laatste beroepenboeken, 
De Kaasmaker, in de hand begroet ze de geiten-
boer. “Deze heb ik je al lang beloofd hé. Ik vergeet 
hem telkens mee te nemen naar jullie kraam op 
het zondagsmarktje. Het boek is wel gebaseerd op 
een andere kaasmaker, maar dat neemt niet weg 
dat ik al heel wat bagage meehad door de ervaring
die ik hier opdeed. Ik werkte hier verschillende ja-
ren na elkaar. Tussen de geitjes, in de kaasmakerij, 
ik reed zelfs naar de markt in Antwerpen. Hooi ge-
ven, kleine geitjes voederen, het zijn stuk voor 
stuk jobkes die ik supergraag deed. Mijn moeder 
heeft me achteraf nog verteld dat ze elke keer mijn
kousen moest weggooien, want die zaten altijd vol 
stro en waren niet meer proper te krijgen.” 
Voor de foto nodigt Liesbet De Polle uit om mee te 
poseren. Een beetje verlegen stemt hij toe en dan 
verdwijnt het duo tussen honderden witte geiten. 
Een mooi geposeerd beeld? Niet als het aan de 
dieren ligt, een voor een nemen ze onze fotograaf 
of ons fotomodel in het vizier. De oh’s, ah’s en oh 
nee’s slaan op zere tenen, een jas vol vlekken en 

LOCATIE 2,
loopparcours,

Morkhoven
(Herentals)

De trip begint al carpoolend vanuit Herentals rich-
ting Lichtaart (Kasterlee), naar De Polle. We we-
ten de weg, maar vrezen de wegenwerken en die 
vrees wordt waarheid. De Olenseweg in Lichtaart 
is afgesloten, maar daardoor laten we ons niet uit 
ons lood slaan. Achter Bobbejaanland door zetten 
we onze weg voort richting Geitenboerderij De 
Polle. Na de villawijk, de velden, over een zand-
paadje tussen de bomen. “Hier zitten we nu toch 
echt in de Kempen”, lacht Liesbet Slegers (42). 
“Dat Kempengevoel, die rust, die modder. Hier 
ben ik thuis, mijn botten staan al klaar!” 
Als geboren en getogen Herentalse, weet ze waar-
over ze spreekt. Ze studeerde aan de hogeschool 
Sint Lucas in Antwerpen. Ze zat op kot in de groot-
stad en heeft er zelfs nog een tijd gewoond. Veel 
schrijvers wijken uit naar Antwerpen, maar Lies-
bet keerde met volle overtuiging terug naar de 
Kempen. “Ik kan dus vergelijken. Ik beleefde er 
een erg fijne tijd, maar ik kies toch echt voor de 
Kempen. En ik ga nog altijd graag een dag naar 

Vrolijk, kleurrijk en altijd klaar en dui-
delijk. Zo kan je de kinderboeken van 
Liesbet Slegers omschrijven, maar ook 
de schrijfster/illustratrice zelf voldoet 
aan die criteria. De meeste van haar 
boekjes beginnen met ‘Hallo ik ben Ka-
rel’ en nemen je peuter dan mee naar 
een voor ons alledaagse activiteit. Met 
‘Hallo ik ben Liesbet’, vertrekken wij 
op een tocht door de Kempen.

“In mijn peutertijd tekende 
mama voor mij terwijl ik 
op het potje zat. Zo bleef 
ik flink zitten. Met gemak 
maakte ze met een paar 
lijnen de mooiste 
fantasietafereeltjes” 

enkele tandafdrukken in de jeans. “Dat hoort erbij 
als je tussen dieren wil staan”, lacht Liesbet terwijl 
Polle ons de pasgeboren jongen toont. Bij het bui-
tengaan, merkt Liesbet dat in het winkeltje van de 
geitenboerderij confituur van Op Het Veld wordt 
verkocht. “Die wordt gemaakt bij Griet Van Ol-
men, een nicht van mijn man. En dat brengt ons 
meteen naadloos naar de volgende locatie: het 
loopparcours waar ik elke zaterdagochtend ga jog-
gen. Een van mijn jogvriendinnen is namelijk 
Griets zus Mien en haar nicht Katrien, mijn 
schoonzus.”

Joggen tijdens de tekenschool
Op naar Morkhoven dus. Van in het dorp steken 
we de Molenstraat over en dan gaat het langs de 
saffraanboerderij de velden in. “We vertrekken al-
tijd in Morkhoven op het dorpsplein. Daar zetten 
we onze kinderen af voor de tekenschool en dan 
maken wij al joggend ons hoofd leeg. Tijd om uit 
te waaien en te genieten van elkaars gezelschap. 
Intussen babbelen we bij over van alles en nog 
wat. Zo kunnen we het weekend in alle gemoeds-
rust inzetten.”
Dochters Roos en Fien volgen tekenschool. Of ze 
in de voetsporen van hun mama gaan treden, blijft 
afwachten. “Ik kom uit een creatief nest op teken- 
en schrijfvlak. Mijn moeder had er spijt van dat ze 
geen kunstrichting gevolgd heeft, maar maakte 
dat goed met avondlessen in de tekenschool. In 
mijn peutertijd tekende ze voor mij terwijl ik op 
het potje zat. Zo bleef ik flink zitten. Met gemak 
maakte ze met een paar lijnen de mooiste fantasie-

LOCATIE 3, 
bibliotheek, 
Herentals



allemaal gesorteerd in kleurrijke bakjes. Het werk 
van de concullega’s ligt er zij aan zij met haar 
eigen creaties. “Dat maakt de bibliotheek net zo 
plezant. Dat je van veel verschillende auteurs kan 
proeven. Ik heb goede contacten met mijn colle-
ga’s. Met enkelen onder hen ben ik ook al naar 
buitenlandse beurzen geweest. Dat is altijd erg 
leuk en leerrijk.”
Kaatje en Kareltje brachten Liesbet zelfs tot in 
China en Argentinië. “Onder andere om lezingen 
te geven. Dat is altijd supertof en heel boeiend. 
Zulke buitenlandse trips verrijken je visie. Ter 
plaatse zijn ze telkens heel vereerd met onze 
komst en voor ons is het een buitenkans om te 
zien hoe ons werk elders ontvangen wordt. De 
boekjes van Karel en Kaatje zijn intussen in twin-
tig talen vertaald. Dat is toch wel een zegen voor 
een auteur, want de Nederlandstalige markt is erg 
krap. Dan is het moeilijk om van je boeken te le-
ven, met de vele vertalingen lukt het me wel.”

Eigen atelier
Van die twintig vertalingen, staan er enkele voor-
aan in de bibliotheek. Het is een alternatieve ma-
nier om andere talen te leren, maar het lijkt wel 
aan te slaan. In haar atelier staan de boekjes in al-
le talen. Grappig om de vertaalde kindernamen 
eens te bekijken: Nanna en Noa (Deens), Lisa en 
Mattia (Italiaans), Katalin en Txomin (Baskisch) 
en in het Amerikaans en het Chinees wordt het 
Kevin en Katie. “Dat kiezen ze daar zelf, daar moei 
ik mij niet mee”, legt Liesbet uit.
Tussen de honderden boeken valt het ons op dat 
er weinig merchandising zit. “Pas op, mijn man 
zijn wielerploeg heet de Kareltjes en voor hen heb 
ik truitjes laten maken met daarop Karel in koers-
tenue”, toont Liesbet. “Maar verder zijn het inder-
daad vooral de boeken waar het om draait. Al zijn 
er wel popjes van Karel en posters en kaartjes.”  
Haar bureau kijkt uit op de tuin en dat zicht is 
even tot binnen gebracht. Enkele bakken moestuin 
in spe, kleuren haar tekentafel. “Zolang er kans is 
op vorst, blijven de bakken binnen staan. Binnen-
kort kunnen ze naar buiten in een serre in de 
tuin.”
“Hier kan ik echt genieten. Dat merk ik bijvoor-
beeld als ik op zo’n buitenlandse trip ga. Dat is 

“Ik begin mijn dag altijd 
met een kop koffie. Daarna 
trek ik mijn rubberen 
laarzen aan en wandel ik 
met de hond tot achteraan 
in de tuin naar de kippen. 
Pas dan trek ik richting 
tekentafel”

tafereeltjes. Mijn vader heeft Germaanse gestu-
deerd en bezorgde me de liefde voor taal.”
Hoewel ze vertaler wilde worden, om films te on-
dertitelen, koos Liesbet uiteindelijk voor een 
kunstopleiding aan Sint-Lucas. Die studies leidden 
tot het kinderboek Een keuken vol sop. “Toen was 
ik net afgestudeerd, nu exact 20 jaar geleden. Een 
jaar later verschenen vier boeken van Kareltje, 
Kaatje kwam er pas enkele jaren later bij.”

Bibliotheek
De vrolijkheid en eenvoud van weleer typeren 
haar boeken twintig jaar later nog steeds. Net als 
de bibliotheek van Herentals. In 2011 schilderde 
de illustratrice Karel en Kaatje metersgroot op de 
muur van de peuterhoek. De kleurrijke bankjes 
worden omzoomd door honderden kinderboekjes, 

LOCATIE 4,
eigen tekenkamer,

Herentals

heel leerrijk en heel fijn, maar ik heb nooit het ge-
voel van ‘hier wil ik wonen’. Ik word hier thuis blij 
van zo veel kleine dingen. Van de was ophangen 
in de zon, van het wandelen met de hond, van 
vers eten maken, de kinderen die in de tuin spe-
len, … Uit die gewone, alledaagse dingen van het 
leven haal ik bovendien ontzettend veel inspiratie. 
Schrijven en tekenen is een eenzame job, maar 
voor mij is het een droomjob. Vergis je niet: het is 
hard werken! Ik ben niet snel tevreden, kinderboe-
ken lijken voor een buitenstaander misschien heel 
simpel, maar alles moet wel kloppen. Zowel qua 
tekst als qua tekeningen is correctheid voor mij 
absoluut een vereiste. Bijvoorbeeld bij de beroe-
penboeken, zoek ik telkens iemand die daar alles 
vanaf weet. Tijdens een plaatsbezoek maak ik veel 
foto’s zodat ik heel goed weet hoe alles eruitziet. 
De lat ligt hoog, maar daardoor is achteraf de vol-
doening er dan ook wel.”
Thuis werken heeft zijn voordelen, maar het is niet 
iedereen gegeven om zo altijd even productief te 
zijn. “Het vraagt enige discipline, maar dat lukt 
me wel. Ik probeer er zelf ritme in te steken, met 
dagelijkse rituelen. Sinds de kinderen zelf naar 
school gaan, heb ik mij een beetje moeten aanpas-
sen. Nu begin ik mijn dag altijd met een kop koffie.
Daarna trek ik mijn rubberen laarzen aan en wan-
del ik met onze hond Pip tot achteraan in de tuin 
naar de kippen. Pas dan trek ik richting tekenta-
fel.” Waar ze met verf en penseel Karel en Kaatje 
tot leven brengt. 

Café De Max
Een ander ritueel is elke maand met enkele vrien-
dinnen op café gaan. Naar De Max. “Ik mag uit-
gaan sinds mijn zestiende en sindsdien kom ik 
naar De Max. Dat is gewoon een vaste waarde in 
mijn leven.” 
Toch evolueerde het op café gaan de jongste jaren 
sterk. De rook om je hoofd is er verdwenen. “Raar 
hé, als je vroeger een café binnenging, stapte je 
echt in een rookgordijn. Als je dan thuiskwam, 
roken je kleren en je haren helemaal naar die 
walm. Nu kan je je dat bijna niet meer voorstel-
len.”
De Max zelf onderging ook een ware metamorfo-
se. Sinds de kroeg de naastgelegen bar The Tower 

“De boekjes van Karel en 
Kaatje zijn intussen in 
twintig talen vertaald. 
Dat is toch wel een zegen 
voor een auteur, want de 
Nederlandstalige markt is 
erg krap om van je boeken 
te leven”

LOCATIE 5, 
café De Max, 
Herentals

annexeerde, is het er fel veranderd. “Dat het inte-
rieur geregeld wijzigt, is heel plezant. Ik vind de 
veranderingen meestal erg geslaagd.” Wat er niet 
veranderd is, is de nieuwswaarde van de verhalen. 
“Hier worden alle wetenswaardigheden gedeeld. 
Verliefd, verloofd, getrouwd of zwanger, in De 
Max komen we het allemaal te weten. Bij mijn eer-
ste zwangerschap kwam Koen net thuis van De 
Max toen mijn water brak. Van De Max ging het 
meteen richting ziekenhuis.”
De link met De Max is er voor oudste dochter Roos 
dus sinds het prille begin. Mag zij dan snel ook 
mee? “Dat zien we wel. Wie weet hangen we over 
enkele jaren met het hele gezin aan de toog van 
De Max!” W 


