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OnzichtBart

Bart wil heel graag dat iemand hem de aardappels doorgeeft.
Maar helaas: zijn vader, moeder, broer en zusje zijn allemaal 
druk bezig met hun eigen leven en horen hem niet. 
 
Dan gebeurt er iets vreselijks, maar tegelijkertijd ook 
fantastisch... Bart wordt onzichtbaar! In het begin vindt hij 
dat helemaal niet leuk, tot hij merkt dat hij zo zijn familie 
goed kan confronteren met hun gedrag.

een grappig en absurd prentenboek over een heel gewoon 
middelste kind dat onzichtbaar lijkt voor zijn familie.
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als iemand de aardappels had doorgegeven 
toen Bart er de eerste keer om vroeg, dan zou 
die fantastische, vreselijke gebeurtenis erna 
nooit zijn gebeurd.

Maar niemand deed het.



“Mag ik de 
aardappels, 
alsjeblieft?” 
herhaalde Bart, 
ietsje harder nu.

Barts moeder (een drukke vrouw met een 
belangrijke baan) was druk in gesprek 
over iets belangrijks met zijn vader (een 
belangrijke man met een drukke baan).

Maar niemand keek hem zelfs maar aan.

Barts grote broer 
las een van zijn 
lievelingsboeken 

en zijn kleine zusje keek naar 

het wereldkampioenschap 

jongleren op tv. 



“Hallo! Ben ik 
onzichtbaar of zo?” 
bromde Bart.

“geef  
hier die  
aardappels!”

“eet je aardappels op, schat,” 
zei zijn moeder terwijl ze haar 

berichten checkte op haar  
hoe-noem-je-dat-ding. 

“even dimmen jij,” zei 

zijn vader terwijl hij in 

het apparaat-aan-zijn-

oor praatte. 

“O,” zei Bart. “nou, geef die eetbare knollen maar door dan.”

“De wetenschappelijke naam 

voor aardappels is solanum 

tuberosum,” zei zijn broer. 

“Ze worden beschouwd als 

eetbare knollen.”



en op dat moment gebeurde die vreselijke 
gebeurtenis… Bart werd onzichtbaar.

Barts zusje strekte zich uit 

om de eetbare knollen te 

pakken, maar in plaats van 

ze aan Bart te geven, begon 

ze ermee te jongleren.

Ze kon het zo goed dat 

Barts moeder, vader en 

broer allemaal stopten 

met waar ze mee bezig 

waren om naar haar te 

kijken. 
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