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De saaiste straat 
van de wereld

Hoi, ik ben Julan en ik ga je vertellen over de saaiste straat van de 

stad, van Nederland, nee, van de wereld! We wonen sinds een paar 

weken in de Vruchtenwijk. Onze straat heet de Appelgaard. Je hebt 

ook de Aardbeigaard en de Sinaasappelgaard. 

Ik heb liever appeltaart of aardbeitaart of desnoods sinaasappeltaart 

(bestaat dat?), maar dat zit er niet in, want we hebben nog geen oven. 

Mijn moeder moet altijd werken en mijn vader is ‘s morgens bezig met 

dingen uitpakken, ophangen en kasten in elkaar zetten en ‘s middags 

zit hij in zijn werkkamer en mogen we hem niet storen. 

En de wifi is hier nog heel slecht! Ze zijn bezig met het aanleggen van 

glasvezel, dus straks kan ik de hele dag gamen, als ik dat zou mogen. 

Maar nu nog niet. 

En weet je, die hele glasvezel kan me eigenlijk niks schelen. Die is gek, 

denk je nu. Een jongen van tien! Die geen razendsnelle wifi hoeft. 

Nou, oké, ik wil dat heus wel. Maar er is nu iets anders belangrijk. En 

omdat ik toch niet kan slapen, ga ik het allemaal opschrijven. Want 

anders denk ik morgen misschien wel dat ik het heb gedroomd, wat er 

vandaag gebeurde. 

En dan ben ook ik alvast klaar als meester Martijn na de zomer zegt: 

schrijf een opstel over de zomervakantie. Dan zeg ik: hier, meester.

Dan zegt hij: jemig, wat veel!
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Dan zeg ik: tja, en we zijn niet eens met vakantie geweest, want we 

gingen verhuizen. Kun je nagaan. 

En dan denkt hij: dat ga ik mooi niet allemaal lezen. Maar dan begint hij 

(hoi, meester Martijn) en dan leest hij denk ik toch wel door. 

Want wat er gebeurde in de saaiste straat van de stad, van 

Nederland, nee, van de wereld, is heel erg bijzonder. 

Het zou kunnen dat je me niet gelooft. Tot er bij jóú in de straat ineens 

een verhuiswagen van Firma de Graaff verschijnt. Ik hoop dat dat 

gebeurt. Dan zul je me geloven. 

Oké, ik ga beginnen. 

Ik ben dus Julan en ik ben tien jaar. Ik zie er heel gewoon uit. 

Gewoon een jongen van tien met bruin haar en bruine ogen en een 

spijkerbroek en gympen. 

Ik heb ook een zusje. Mijn zusje heet Mollie. Ze is voor een zusje wel 

oké. Al is ze wel wat klein en loopt ze vaak achter Sifra en mij aan en 

kan ze ook enorm irritant zijn en voor problemen zorgen. Dat zul je nog 

wel merken. 

Dat mijn zusje MOLlie heet is eigenlijk best wel toevallig. Maar daar zit 

dus verder niks dieps achter. Het is gewoon heel stom toeval. En hoe 

irritant ze soms ook is, ik ben blij dat ze er is en ik heb haar net een 

enorm dikke knuffel gegeven voor ze naar bed ging, want bijna… 

Dat komt later. 

Mijn beste vriendin heet Sifra, ik noemde haar net al. Ze noemen 

dit een ‘kinderrijke’ buurt, en dat is ook zo. Er wonen ongeveer een 

miljoen kinderen, van onder de vijf. 

De kinderen van mijn leeftijd zijn op één vinger te tellen. Sifra.
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Sifra ziet er iets minder gewoon uit dan ik, dat komt door haar kleren. 

Ze draagt altijd een afgeknipte spijkerbroek, hoge gele All Stars en 

een slobbertrui of T-shirt, dat hangt af van het weer. En als ze iets raar 

vindt, zegt ze ‘friekie’. Dat is Engels en dat betekent gek. 

Sifra woont hier doordeweeks met haar moeder. In de weekends is ze 

er niet, dat is wel rustig (grapje) jammer. 

Dan zal ik nog even vertellen wat ik zie als ik overdag uit mijn raam 

kijk. Er is een pleintje en daar staan twee bomen. Het zijn een beetje 

zielige bomen. Ze staan erbij als een kind dat nieuw is in de klas. Ooit 

worden het grote bomen, zegt mijn vader.

Aan de overkant staat net zo’n rijtje huizen als het onze. Die huizen 

zijn allemaal gevuld met jonge gezinnen en nieuwe spullen. De huizen 

zelf zijn ook nieuw. Niet alle huizen waren gevuld met nieuwe mensen 

en nieuwe spullen, want op de hoek stond er nog eentje leeg. En dit 

verhaal gaat over wie daar kwam wonen en wat er toen gebeurde. 
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Firma 

de Graaff

Een paar dagen geleden zaten we op de stapel grijze tegels naast de 

Wildernis. De Wildernis is een groot, vierkant stuk land met heel veel 

onkruid. Daar komt nog een speeltuin, want in een kinderrijke buurt 

moeten de kinderen natuurlijk wel wat te doen hebben. Het was niet 

zo dat we ons zonder speeltuin verveelden, trouwens. We konden 

voetballen en stoepranden en Sifra’s allerfijnste tijdverdrijf is mensen 

lid maken van de W.L.A., daar heb je helemaal geen speeltuin voor 

nodig. 

Het gaat zo:

Je belt ergens aan, met een opschrijfboekje en een pen in de hand. (Ik 

heb die altijd vast, zodat ik niks hoef te zeggen.) En dan vraagt Sifra 

aan degene die opendoet: ‘Is je moeder of vader thuis?’ want meestal 

is het een kind dat opendoet. 

Dan komt de vader of moeder en sist Sifra: ‘Sta klaar.’

En dan houd ik mijn pen in de aanslag, trek ik mijn meest serieuze 

gezicht en doe ik alsof ik elk moment iets belangrijks kan gaan 

opschrijven. 

Dan vraagt Sifra: ‘Wilt u lid worden van de W.L.A.?’

‘Wat is dat?’ vraagt de heel vermoeide vader of moeder dan. 
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(Kinderrijk zijn is heel vermoeiend, denk ik.)

‘WEG LOOP ACTIE!!’ roepen we dan allebei en dan rennen we 

keihard weg. 

Als ik het zo opschrijf, klinkt het een beetje flauw, maar het is heel 

spannend en leuk om te doen. 

Maar nu zaten we te wachten, want het kon elk moment zover zijn: 

de nieuwe bewoners van dat ene nog leegstaande hoekhuis zouden 

vandaag komen!

‘Ik hoop dat ze een heleboel kinderen hebben,’ zei ik. 

‘Je moet specifieker zijn,’ zei Sifra.

Sifra gebruikt soms een beetje vreemde woorden, dat went vanzelf. En 

meestal legt ze ze uit, zonder dat je het hoeft te vragen. 

‘Ik hoop dat ze een heleboel kinderen hebben vanaf negen jaar, moet 

je zeggen. Baby’s hebben we hier genoeg.’

‘Oké,’ zei ik. ‘Ik hoop dat ze een heleboel kinderen vanaf negen, liefst 

tien jaar hebben.’

Ik had het nog niet uitgesproken of we hoorden een vrachtwagen in 

de verte. 

Sifra ging op de stenen staan en hield haar handen voor haar ogen, 

alsof ze een verrekijker vasthad. ‘Daar komen ze!’ riep ze.

De vrachtwagen reed de straat in. Firma de Graaff stond er op de 

zijkant. 

‘Wat een kleine vrachtwagen voor een gezin met een heleboel 

kinderen,’ zei ik. 

‘Er komen er vast nog meer,’ zei Sifra.

Maar er kwamen er niet meer. 
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‘Dit zijn alleen de verhuizers,’ zei Sifra. ‘Het gezin komt er zo achteraan 

met de auto.’

Ik knikte, want zo ging het bij ons ook. Toen we hier kwamen wonen, 

reden wij achter de verhuiswagen aan. 

Maar er kwam helemaal geen auto achter de kleine vrachtwagen. Er 

stapten wel twee vrouwen uit de cabine. Ze droegen een lichtbruine 

overall en net als op de vrachtwagen stond ook op de achterkant van 

hun overall De Graaff.

Ze liepen om de cabine heen en hielpen toen nog iemand de wagen 

uit. 

‘Zou dat de nieuwe bewoner zijn?’ vroeg Sifra.

Ik kon van teleurstelling niks uitbrengen. 

‘Die is geen tien,’ fluisterde Sifra.

‘Geen tien, maar tachtig,’ zei ik. En toen schoten we allebei in de lach, 

terwijl er dus niks te lachen viel.

‘En blind,’ zei Sifra.

‘Ook dat nog,’ zei ik. Dat was niet aardig, want die mevrouw kon daar 

natuurlijk niks aan doen. Maar ik was gewoon teleurgesteld. Een blinde 

bejaarde, dat was zó niet wat we hadden gedacht, of beter: gehoopt.

‘Balen,’ zei Sifra. ‘Ik moet plassen, daarna voetballen?’ 

‘Oké,’ zei ik. En ik bleef staan, ik weet eigenlijk niet waarom. 

De vrouw tastte met haar stok in het rond en stapte toen op de stoep. 

Ik bekeek haar op mijn gemakje, want ze kon me toch niet zien. Ze was 

klein, mollig en ze had een heel roze gezicht. Dat viel me op, terwijl ik 

eigenlijk nooit nadenk over de kleur van iemands gezicht. Maar zo roze 

zie je gewoon niet zo vaak, nooit eigenlijk. Ze had donkergrijs haar 
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in een knot en dat was dus ook een beetje vreemd. Want de meeste 

oude mensen hebben lichtgrijs of wit haar. Maar ik vergat mijn haar-

gedachten toen ik haar handen zag. Ze had enorme handen voor een 

klein mensje. 

‘Mevrouw Mol, wacht even, ik help u naar binnen!’ riep één van de 

verhuizers. 

‘Nee joh, nergens voor nodig, kind, ik red me wel,’ zei het mensje, dat 

kennelijk mevrouw Mol heette. Tastend met haar stok liep ze naar het 

leegstaande huis. 

En toen ging er een rilling over mijn rug. Echt precies zoals je weleens 

in boeken leest. Er liep een rilling over zijn rug en de haartjes in zijn 

nek gingen overeind staan.

Ik zweer je, dat is precies wat bij mij gebeurde. Want die nieuwe 

bewoonster, die heette niet alleen mevrouw Mol, ze léék ook op een 

mol…
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Mevrouw Mol

Ik rende zo hard als ik kon naar Sifra’s huis. Gelukkig was de deur 

open. 

‘Sifra!’ schreeuwde ik. 

Sifra’s moeder kwam aanrennen. ‘Wat is er aan de hand?’

‘Niks, helemaal niks,’ zei ik gauw. Want de moeder van Sifra is nogal 

overbezorgd. 

‘Waarom zie je er dan uit alsof je een spook hebt gezien?’

Ik probeerde te kijken alsof ik geen spook had gezien, wat ook zo 

was. Ik had geen spook gezien. Alleen maar een vrouw die op een mol 

leek. Wat natuurlijk helemaal niet kan. En ineens leek het niet meer zo 

belangrijk.

‘Ik wilde gewoon vragen of Sifra komt voetballen,’ zei ik.

Sifra kwam net de gang uit. 

’Wat was er nou?’ vroeg ze, toen we buiten waren. 

Ik vond mezelf ineens een beetje raar. Want wat had ik nou eigenlijk 

gezien? Ik haalde mijn schouders op. 

‘Je komt binnenrennen alsof er brand is en nu haal je je schouders 

op?’

Sifra bleef staan. ‘Vertel.’

Ik keek over mijn schouders naar de verhuizers bij het hoekhuis. 

Mevrouw Mol zat op een tuinstoel naast het huis tevreden toe te 

kijken. Of nou ja, te kijken, ze zat daar. 
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‘Ze heet mevrouw Mol,’ zei ik.

‘Leuke naam,’ zei Sifra. ‘Niet iets om schreeuwend voor naar binnen te 

komen rennen, maar leuke naam.’

Eén van de verhuizers stond ineens stil en keek naar ons. Ze zwaaide. 

‘Hebben jullie zin om te helpen, jongens?’

We keken elkaar aan.

‘Heb jij erge zin om te voetballen?’ vroeg Sifra.

‘Nee,’ zei ik.

We slenterden naar het hoekhuis. 

‘Hoi, ik ben Masja en dat is Henni,’ zei de verhuizer. (Of is het 

verhuisster, meester Martijn?)

‘Hoera, hulp!’ riep verhuizer Henni. Ze zagen er allebei aardig uit. Ze 

leken op elkaar, ze hadden precies hetzelfde figuur: lang en smal. 

‘Klim maar in de wagen en breng naar binnen wat je kunt tillen,’ zei 

Masja. Ze pakte een doos en tilde die alsof er niks in zat. Of veren of 

kussens of zo. 

Ik pakte de doos die ernaast stond, maar ik kreeg hem niet van zijn 

plek. 

‘Slappeling,’ zei Sifra en toen probeerde zij het. Ze kreeg hem ook niet 

van zijn plek, hij was echt niet normaal zwaar. 

Toen kwam Henni eraan. Ze glimlachte naar ons en pakte die doos 

alsof er niks in zat. 

Sifra keek haar na. ‘Hoe kan dat!?’ riep ze. ‘Die twee zien eruit als 

rietjes, maar ze zijn oersterk.’

‘Dat zijn de boekendozen,’ klonk ineens een stem. Het was mevrouw 

Mol. Ze was opgestaan van haar tuinstoel en stond voor de wagen. 

Met haar rood-witte stok tikte ze op de dozen. ‘Boeken zijn loodzwaar. 
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Doen jullie de lijsten maar, die staan tegen de zijkant.’

‘Oké,’ zei ik en ik draaide me om naar de lijsten. Ik had ze al zien staan, 

verpakt in bubbeltjesplastic. 

Maar Sifra bleef staan. 

‘Sorry, ik vergeet me helemaal voor te stellen,’ zei mevrouw Mol. ‘Ik 

ben mevrouw Mol’.

‘D-dat zie ik,’ zei Sifra. En toen wist ik dat ik het me niet verbeeld had. 

Want Sifra staarde en stotterde en dat is niks voor haar. 

‘En hoe heet jij, kindje?’ vroeg mevrouw Mol.

‘Dat is Sifra en ik ben Julan,’ zei ik, omdat Sifra tijdelijk haar 

spraakvermogen verloren was.

‘Fijn, ik hoopte al dat er kinderen zoals jullie zouden zijn,’ zei mevrouw 

Mol en toen draaide ze zich om en ging ze weer een eindje verderop in 

haar tuinstoel zitten. 

‘Die handen,’ fluisterde Sifra. ‘Friekie. Megafriekie.’
‘Ze lijkt op een mol,’ zei ik. 

‘Ze ís een mol.’

‘Dat kan niet.’

‘Dat is waar.’

‘Maar het is wel raar.’

En daarna zeiden we een tijdje niets meer, want we sjouwden de 

lijsten naar binnen.
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Vreemde 
schilderijen

Masja en Henni werkten keihard, de ene na de andere doos sjouwden 

ze naar binnen. En dat niet alleen: ze hadden de kasten ook al in elkaar 

gezet en zetten meteen de boeken erin. Het leek net of ze een ritme 

hadden. Je hoorde ze bijna één-twee-hup, één-twee-hup zeggen. 

Wij voelden ons nogal slome slakken met steeds één lijst per 

keer. Maar we waren ook heel bang dat we ze zouden laten vallen, 

want die pakketten met lijsten waren heel erg onhandig. Telkens 

als we er eentje naar binnen hadden gebracht, mochten we het 

bubbeltjesplastic van de lijsten af halen om het te laten knappen. 

Maar dat bubbeltjesplastic was helemaal niet interessant, omdat 

er zulke vreemde schilderijen in de lijsten zaten! We dachten eerst 

dat het foto’s waren, maar het waren schilderijen. Van dieren. Geen 

gezellige dieren, zoals poezen of zo, maar er was er één van een 

regenworm, één van een hooiwagen (dat is een soort spin, met van 

die hoera-poten), eentje van een pissebed en een slak en o ja, een 

miljoenpoot. Want Sifra zei: ‘Een duizendpoot’ en toen zei mevrouw 

Mol: ‘Nee kindje, een miljoenpoot.’

Kennelijk hield mevrouw Mol heel erg van kleine dieren.

‘Jullie hebben wel limonade met wat lekkers verdiend,’ zei mevrouw 
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Mol toen we eindelijk het laatste schilderij naar binnen hadden 

gebracht. 

Masja en Henni waren ongeveer tegelijk met ons klaar, maar zij kregen 

niks aangeboden. Ze zeiden alleen: ‘Tot de volgende keer’ tegen 

mevrouw Mol en vertrokken. Dat vond ik wel vreemd, maar er was 

zoveel vreemd dat ik er niet echt bij stilstond. 

Sifra was al op de bank geploft, maar toen zag ik de klok. Het was een 

heel mooie houten koekoeksklok en toen hij twee uur sloeg, kwam er 

een kever naar buiten. Zo’n zwarte met blauwe glans die je weleens in 

het bos ziet. Een keverklok dus. 

‘We moeten gaan,’ zei ik. ‘Het is twee uur en ik zou vanaf nu op mijn 

zusje letten.’

‘Moet dat echt?’ vroeg Sifra. 

Dat was een domme vraag (sorry Sifra), want ze wist heel goed dat ik 

soms ’s middags op mijn zusje moet passen.

‘Hoe oud is je zusje?’ vroeg mevrouw Mol. 

‘Vijf,’ zei ik. 

‘Prima leeftijd,’ zei mevrouw Mol.

Zulke dingen zeggen normale volwassenen niet. Die zeggen: goh wat 

leuk, of: wat een grote meid al, dat soort dingen. Maar ze zeggen niet: 

prima leeftijd. 

Ik was eerlijk gezegd blij dat we weg moesten. 

‘Dat is raar!’ zei ik, toen we buiten stonden. 

‘Friekie,’ vond Sifra. ‘Zoiets zeg je alleen als je…’ Sifra dacht na. 

‘Als je kinderen eet,’ zei ze toen. Ze hipte van haar ene op haar andere 

been. 
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‘Hoe oud is je zusje?’ vroeg ze op haar linkerbeen.

‘Twee,’ antwoordde ze op haar rechterbeen.

‘Nog een beetje jong, iets te taai nog, maar vijf is een prima leeftijd,’ 

antwoordde ze op links.

Sifra sprong weer op haar twee benen en keek me aan voor 

bevestiging, maar ik schudde mijn hoofd.

‘Ik weet het niet,’ zei ik. ‘Ze is vreemd, maar ze ziet er niet uit alsof ze 

kinderen eet.’

‘“Vreemd” is echt een understatement,’ zei Sifra.

Ik wachtte. 

‘“Vreemd” dekt de lading niet,’ legde Sifra uit. ‘Ze is héél vreemd, maf, 

krankjorum, stapelgek. Want wie heeft er nou levensgrote insecten 

aan de muur?’

‘Misschien was ze vroeger bioloog?’ probeerde ik. Mijn tante is bioloog 

en die bestudeert heel kleine zeedieren. Ik vond het best een goede 

verklaring.

‘Nee,’ zei Sifra. ‘Er is iets aan de hand.’

Sifra had gelijk, al wilde ik dat eerst niet toegeven. Een deel van mij 

wilde terug naar onze nieuwe buurvrouw om het uit te zoeken en een 

deel van mij wilde er nooit meer heen. Ook al was ze dan misschien 

ooit bioloog geweest, er was iets niet in de haak, dat voelde ik ook. 

Maar wat?

Mijn vader en Mollie kwamen om de hoek van ons schuurtje lopen. 

‘Hè hè, daar ben je! Waar hingen jullie uit?’

‘Bij de nieuwe buurvrouw,’ zei ik. ‘Ze lijkt sprekend op een mol.’

‘Leuk!’ riep Mollie. ‘Ik wil haar ook zien!’



19

‘Juul!’ riep mijn vader. ‘Jullie zijn toch wel beleefd geweest? Is het een 

vrouw alleen?’

‘Een oma,’ zei Sifra.

‘En we hebben geholpen met uitladen,’ vulde ik aan. ‘Ze heeft insecten 

aan de muur.’

‘Heel erg friekie schilderijen,’ zei Sifra.

Maar mijn vader luisterde al niet meer. 

‘Ik ben om vijf uur klaar,’ zei hij. ‘Je mag me alleen storen als het van 

levensbelang is.’

‘Ja-ha,’ zei ik en weg was hij. 

Toen hebben we de rest van de middag spelletjes gedaan en op de Wii 

gezeten en gebeurde er niet zoveel. Dat kwam pas twee dagen later. 
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De Wildernis

Je moet even weten wat de Wildernis precies is. Dat woord heeft Sifra 

natuurlijk weer bedacht. Het is gewoon een stukje land tussen het 

fietspad en onze straat, waar heel veel onkruid staat. Het is echt een 

goede plek voor een speeltuin. De tegels liggen al klaar. Van die grijze 

gewone en ook van die zwarte, dat je niks breekt als je uit het klimrek 

valt. Maar weet je, we vinden de Wildernis zo eigenlijk ook wel prima. 

Vooral mijn zusje Mollie. Veel planten daar zijn groter dan zij is en dat 

vindt ze helemaal geweldig. Ze plukt ook voortdurend bloemen. Overal 

in huis staan vaasjes en glazen met bloemen. We proberen het haar 

af te leren, maar het is nog makkelijker om een hond op te voeden dan 

Mollie, denk ik. 

En door die bloemen kwamen we vandaag weer bij mevrouw Mol 

terecht. Mijn ouders hadden allebei vrij genomen om de laatste dingen 

in huis af te maken. En Mollie kwam voor de zoveelste keer thuis met 

een bos bloemen. 

‘Mollie!’ riep mama. ‘Het hele huis staat al vol, zelfs op de wc staan 

bloemen!’

‘Het is ook niet voor jou, mama,’ zei Mollie eigenwijs. 

‘O, voor wie dan?’

‘Voor mevrouw Mol.’

Toen was het even stil. We hadden mama wel verteld over mevrouw 

Mol, maar ze moest in haar drukke hoofd even zoeken wie dat ook 

alweer was. 



21

‘O, de nieuwe buurvrouw!’ Je zag het kwartje vallen, echt. 

‘Wat aardig van je.’

‘Ga je mee, Juul?’ vroeg Mollie. ‘Ik wil die mollenmevrouw ook zien.’

Het was onze eigen schuld, hadden we maar niet steeds over haar 

moeten praten waar Mollie bij was.

Ik twijfelde of ik weer naar die rare vrouw wilde. Heel graag en ook 

helemaal niet. 

‘Sifra gaat ook mee.’ En alsof Mollie een toverspreuk had 

uitgesproken, stond Sifra ineens in de kamer. 

‘Kom, we gaan weer op onderzoek uit,’ zei ze. 

‘Op onderzoek?’ vroeg mama. 

‘Een mevrouw die sprekend op een mol lijkt en schilderijen van kleine 

dieren aan de muur heeft, dat is toch raar?’ zei ik. 

‘Precies, we willen weten hoe dat zit,’ zei Sifra.

‘Als jullie je maar gedragen en geen brutale vragen stellen. Zal ik 

anders meegaan?’

‘Nee!’ riepen we alle drie in koor. 

En toen gingen we gauw naar buiten. Mollie voorop met haar bos 

bloemen. Het was geen bos zoals je in een winkel koopt, maar een 

echte Mollie-bos. Bloemen van allerlei kleuren en lengtes door elkaar. 

Het zag er eigenlijk best mooi uit. 

Net toen we het paadje naar de voordeur op liepen, zei Mollie ineens: 

‘Wat stom!’

En ze bleef staan.

‘Wat is er?’ vroeg ik.

‘Ze is toch blind?’

‘Ja.’
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‘Dan kan ze mijn bloemen niet zien!’ Mollies onderlip begon te trillen. 

‘Dat geeft niet,’ zei ik snel. ‘Ze kan ze ruiken en voelen.’

Mollie was nog niet overtuigd. Soms is ze net een ezeltje dat niet meer 

vooruit wil. 

‘Het gaat om het gebaar,’ zei Sifra toen. ‘Het is superaardig van je dat 

je bloemen hebt geplukt, dat je die moeite hebt genomen. En we gaan 

ze nu geven.’ 

Sifra belde aan. Het duurde een eeuwigheid voor de deur openging. 

‘Ze is er niet,’ zei ik.

‘Misschien is ze dood,’ zei Mollie. 

‘Daar komt ze,’ zei Sifra. 

De deur ging open en mevrouw Mol leek meer op een mol dan ooit. Er 

zat een beetje aarde aan haar roze dopneusje en er zat aarde in haar 

haar. En haar handen, haar handen waren zwart. Ik zweer het je. 

Ik wilde wegrennen en ik hoorde Sifra ook een beetje piepend 

ademhalen. Maar Mollie snapt dingen nog niet zo goed. Die snapt niet 

wanneer iets echt niet normaal is, zo niet normaal dat je beter weg 

kunt rennen.

‘U lijkt écht op een mol,’ zei ze. Ze snapt ook niet dat je niet altijd alles 

gewoon maar kunt zeggen. 

Gelukkig kon mevrouw Mol erom lachen en dat zag er gek, maar 

vriendelijk uit.

‘Ik heb bloemen geplukt,’ zei Mollie. Ze duwde de bos in die zwarte 

klauw- eh, handen. 

Toen verdween mevrouw Mols gezicht in de bos en ze snuffelde. 

Daarna dacht ik dat ze toverspreuken ging zeggen, maar nu weet ik 

dat het bloemennamen zijn. 
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‘solidago, salvia, veronica,’ dat zei ze. (Ik heb het net 

opgezocht, meester Martijn, ik ken deze woorden niet uit mijn hoofd.)

Dat is niet raar, toch, dat ik dacht dat het een toverspreuk was, want 

zo klinkt het echt. 

‘O, kindje, wat heerlijk,’ zei ze. 

Mollie straalde van trots. 

Mooi, dacht ik, en nu wegwezen. 

‘Kom binnen,’ zei mevrouw Mol. ‘Ik heb limonade voor jullie.’

‘Lekker!’ zei Mollie en ze stapte langs mevrouw Mol naar binnen. 

Sifra keek me aan. Haar lippen vormden geluidloos het woord 

friekie. 

Maar ik ging mijn kleine zusje natuurlijk niet alleen laten bij een heks, 

of wat ze ook was en dus ging ik ook naar binnen. Sifra zei niets, maar 

ze volgde me wel. Mevrouw Mol deed de deur dicht. 
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Bij mevrouw Mol 
binnen

Het was best gezellig in haar huis. Overal boeken en heel veel planten. 

‘Waarom heeft u zoveel boeken?’ vroeg Mollie. 

‘Om te lezen natuurlijk!’ lachte mevrouw Mol.

Er stond een stoel bij het raam en op een tafeltje ernaast lag een grote 

stapel boeken. Met daarbovenop een dik vergrootglas.

‘Dus u bent helemaal niet blind!’ riep Mollie. 

‘Ik ben niet helemáál blind,’ lachte mevrouw Mol.

We gingen op de bank zitten en mevrouw Mol schonk limonade in. Het 

viel me op dat de glazen en de limonade er al stonden. Alsof ze wist 

dat we zouden komen. Mevrouw Mol ging op haar stoel zitten. 

Sifra stootte me aan en wees naar de boeken.

Ik las de ruggen en toen kreeg ik weer zo’n rilling. Het waren geen 

gewone boeken met verhalen, maar het waren allemaal boeken over 

dieren. Insecten en wormen en al die kleine kronkelbeestjes. 

‘Vertel eens,’ zei mevrouw Mol. ‘Wanneer precies komen ze die 

speeltuin voor jullie maken?’

‘Overmorgen,’ zei Sifra. ‘Tenminste, dat zei mijn moeder. En zij zal het 

wel weten, want ze wil heel graag dat ‘die rommel’ daar weggaat.’

‘Dat is geen rommel!’ riep Mollie. ‘Dat is de Wildernis!’

‘Absoluut geen rommel,’ mompelde mevrouw Mol. Ze keek bezorgd. 

‘Dan heb ik nog meer haast dan ik dacht.’ 
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‘Haast?’ vroeg ik. 

Mevrouw Mol keek ons aan, het leek echt of ze ons kon zien, al weet ik 

nu dat ze alleen een beetje schaduwen ziet. 

‘Willen jullie graag een speeltuin?’

‘Nee,’ zei Mollie. 

‘Natuurlijk wel,’ zei Sifra.

‘Het lijkt me wel leuk,’ zei ik. 

Mevrouw Mol knikte. ‘Die stomme grijze monsters,’ mompelde ze toen. 

We keken elkaar aan. 

‘Ik wil jullie graag ergens mee naartoe nemen,’ zei mevrouw Mol toen 

ineens. 

‘Oké,’ zei Mollie. 

Ik stootte haar aan. ‘We mogen niet zomaar met iemand meegaan, 

Mollie, dat weet je best.’

‘Waarheen dan?’ vroeg Sifra. ‘Naar grijze monsters?’

‘Naar een paar vrienden van me,’ zei mevrouw Mol. ‘Het is heel erg 

belangrijk. Zonder jullie gaan ze verloren. Naar oude mensjes luistert 

namelijk niemand.’

‘Wat is er dan met die vrienden?’ vroeg Sifra.

‘Ze zijn in nood.’

‘Maar wat kunnen wij dan doen?’ wilde ik weten.

‘Kennismaken,’ zei mevrouw Mol. ‘Alleen maar kennismaken, dat is 

vaak genoeg.’

‘We moeten het even aan onze ouders vragen,’ zei ik. 

‘Ouders moeten er buiten blijven,’ zei mevrouw Mol. Het klonk niet 

heel dreigend of zo, maar het klonk wel heel… ik weet het niet, 

zelfverzekerd of zo. Ik durfde er niet tegenin te gaan.
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‘Luister,’ zei mevrouw Mol. ‘Ik weet dat ik er een beetje anders uitzie 

en ik weet dat ik iets aan jullie vraag wat misschien wat vreemd is. 

Maar jullie kunnen me vertrouwen. Ik zorg dat jullie niks overkomt. 

Jullie zijn kinderen en kinderen zijn de toekomst. Mijn vrienden zijn in 

nood en jullie moeten ze helpen. Willen jullie dat?’

‘Natuurlijk!’ riep Mollie. 

Ik schopte haar. Zachtjes, hoor.

‘Waar wonen die vrienden dan?’ vroeg Sifra.

Mevrouw Mol wees naar beneden. 

‘Onder de grond?’ vroeg ik. 

Ze knikte. ‘Drink je limonade maar op, dan gaan we.’

We hadden ons glas alle drie nog niet aangeraakt. Ik had inderdaad 

een droge mond. Ik keek Sifra aan. 

‘Opdrinken en wegwezen,’ fluisterde ze. 

Ik was het daarmee eens.

We dronken alle drie ons glas in één teug leeg. Het was lekker spul. 

Dat weet ik nog, dat ik dacht: lekker. En meteen daarna dacht ik: wat 

gebeurt er!? Want ik voelde me draaierig en vreemd, alsof ik op een 

wiebelende boot zat. Ik deed even mijn ogen dicht, en toen ik ze weer 

opendeed, was alles anders. De bank, het huis, de boekenkasten, de 

tafel waar onze glazen op stonden… alles was reusachtig groot. 

‘Ik ben een kabouter!’ riep Mollie. 

Ik keek naar mijn zusje, ze was nog steeds kleiner dan ik. Maar ze was 

ongeveer zo groot als het glas waar we net uit hadden gedronken. 

‘Wat hebt u met ons gedaan!?’ schreeuwde Sifra.

Dat wilde ik ook wel weten, maar mevrouw Mol was nergens te 

bekennen. Wel was er een mol, een echte. Met een toefje donkergrijs 
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haar op haar kop. Ze wenkte met een klauw. ‘Je kunt je langs de poot 

van de bank naar beneden laten glijden,’ zei mevrouw Mol, die nu een 

mol was. We deden wat ze zei, wat moesten we anders?
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De mollengang

‘Ik ben een kabouter, ik ben een kabouter!’ zong Mollie. 

Sifra zei niets, ze was boos, leek het. 

Ik was alleen maar bezorgd.

‘Ik was net twee centimeter gegroeid!’ riep Sifra.

‘Wie zijn uw vrienden?’ vroeg Mollie. Ze leek er geen enkele moeite 

mee te hebben dat ze nu ongeveer zo groot was als een tandenstoker. 

‘Dat zul je vanzelf zien,’ zei mevrouw Mol. Ze trippelde naar de 

tuindeur, die op een kiertje stond. 

‘Ik ga naar huis,’ zei Sifra en ze liep zo de andere kant op. 

‘Doe normaal,’ zei ik. ‘Je kunt niet als kabouter thuiskomen. Je krijgt de 

buitendeur niet eens open.’

Sifra gromde en kwam toen mee. 

‘Hier is de ingang,’ zei mevrouw Mol. Ze stond voor een berg aarde. 

Een molshoop.

‘Als we daar in gaan, dan stikken we,’ zei ik. 

‘Nee hoor,’ zei mevrouw Mol. ‘De aarde laat zuurstof door. Ik heb extra 

veel hopen gemaakt, zo stroomt er veel zuurstof door de gangen.’

Dat van die hopen was waar. In het tuintje van mevrouw Mol leek het 

wel een berglandschap.

‘Joehoe!’ riep Mollie en ze denderde zo de gang in. 

‘Mollie, blijf bij ons!’ schreeuwde ik. Dat stomme kind zou nog 

kwijtraken onder de grond. Mijn moeder zag me thuiskomen. Eén 

kabouterkind en eentje ergens dolend onder de grond. 
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Ik voelde iets op mijn schouder, het was de klauw van mevrouw Mol. Ik 

huiverde. 

‘Sorry,’ zei ze en ze haalde hem weg. ‘Maar je hoeft je echt geen 

zorgen te maken, ik zorg dat jullie niks overkomt.’

En toen liepen we achter haar aan de hoop in. 

‘Het is hier hartstikke donker!’ riep Mollie. Ze was gelukkig bij de 

ingang blijven staan. 

‘Lumos! We zijn er!’ riep mevrouw Mol.

‘Ik kom al!’ klonk een klein stemmetje. We hoorden zacht gezoem en 

toen ineens was er licht in de gang. 

‘Dag allemaal, ik ben Lumos.’ 

‘Een vuurvliegje,’ fluisterde Sifra. 

‘Een vuurvlieg,’ zei ik. Want dat beest was even groot als wij. Hij had 

grote zwarte ogen, die gelukkig heel vriendelijk keken. Zijn vleugels 

waren doorzichtig, alsof ze van heel fijne stof waren gemaakt. En zijn 

kont gaf licht. Ik zweer het je. Zoveel licht als een lantaarnpaal.

‘Lumos zal ons bijlichten onderweg,’ zei mevrouw Mol. ‘Dank je wel 

Lumos, dat je dat wilde doen.’

‘Je weet, ik leef eigenlijk boven de grond, maar het is voor het goede 

doel. Dus voor deze ene keer,’ antwoordde de vuurvlieg.

‘Hoe kan het dat jouw achterkant licht geeft?’ vroeg Mollie. 

‘Dat komt door bioluminescentie,’ zei Lumos. Dat beest leek Sifra 

wel, met die moeilijke woorden. Maar zelfs Sifra wist niet wat dit 

betekende. 

‘Er zitten een soort reflectoren in mijn achterste,’ zei Lumos. ‘Hiermee 

kan ik seinen naar soortgenoten. Zo bijvoorbeeld.’ Hij deed zijn kont 

aan en uit, als een knipperlicht.
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‘Geweldig!’ zei Sifra. ‘Ik wou dat ik dat kon.’

We liepen achter Lumos aan, dieper en dieper de gang in. Het rook 

er lekker, naar natte aarde. Af en toe viel er een beetje aarde naar 

beneden, het kwam in mijn haar, het kwam eigenlijk overal. Maar ik 

vond het niet erg.

En toen ging de gang weer langzaam naar boven. 

‘We zijn er bijna,’ zei mevrouw Mol. 

Het werd ook wat lichter en ten slotte deed Lumos zijn licht uit. We 

zagen weer lucht! Dat vond ik toch wel erg fijn. Om onder de grond te 

willen wonen, moet je toch echt een mol zijn. 

We kropen naar buiten en ik had geen idee waar we waren. Alles was 

zo groen en zo ongelooflijk groot!

Maar die kleine Mollie zag het meteen. Aan de bloemen, die heel hoog 

boven ons heen en weer zwaaiden, denk ik. 

‘We zijn in de Wildernis!’ riep ze. En dat was zo. 
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Niemand eet 
iemand

We stonden op de kleine open plek in het midden van de Wildernis. 

Hier was eerst een poeltje, maar dat was opgedroogd omdat het zo 

lang niet had geregend. 

Mevrouw Mol keek om zich heen. Ze stond op haar achterpootjes en 

snuffelde. 

‘Kunt u ruiken wie eraan komt?’ vroeg Sifra.

Mevrouw Mol knikte. ‘Ruiken en horen,’ zei ze. ‘Ga lekker zitten, 

kinderen. Ze zullen zo allemaal wel komen, Lumos heeft iedereen 

gewaarschuwd.’

Ga lekker zitten? Het was zo vreemd om hier als klein wezentje te zijn. 

Alles was zo verschrikkelijk groot!

Mollie maakte zich nergens druk om. Ze klom op een losliggende tak 

en spreidde haar armen. ‘We zijn in de jungle!’

Sifra en ik keken elkaar aan. Ik moest toegeven dat ik het ook wel leuk 

vond, ergens, maar zo onbezorgd als Mollie was ik toch niet. Sifra ook 

niet. 

‘Misschien zijn we een soort offermaal,’ fluisterde ze. ‘Voor die grijze 

monsters.’

‘Doe niet zo stom,’ zei ik. ‘Mevrouw Mol is heel aardig.’

‘Ja hoor, superaardig om drie kinderen in kabouters te veranderen en…

…AAAAH!’ (Dat was Sifra die gilde.)
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Ik geef eerlijk toe, ik gilde ook. Alleen kwam er bij mij geen geluid uit. 

Er kwamen twee mieren aan, die exact even groot waren als wij. 

Ze hadden een enorme kop met een heleboel ogen, twee lange 

voelsprieten en nou, je kunt het je misschien niet voorstellen, maar 

bekijk maar eens een mier onder een microscoop. Ze leken op 

buitenaardse wezens. 

‘Present!’ riepen ze allebei tegelijk. ‘We zijn zeker de eersten?’

Mevrouw Mol glimlachte. ‘Jazeker, ik had niet anders verwacht.’

‘Wat een gekke ogen heb jij,’ zei Mollie tegen de mier. 

De mier had haar zo in de houdgreep kunnen nemen met zijn zes 

poten, maar dat deed hij gelukkig niet. 

Mollie had ook wel gelijk, want die mieren hebben dus een soort ogen 

in hun ogen, alsof ze een heleboel kleine oogjes hebben. 

‘Dat noem je “facetogen”,’ zei de mier. ‘Daarmee zien we kleuren en 

vormen, maar we gebruiken vooral deze.’ De twee mieren flapperden 

met hun voelsprieten. 

Ik kreeg er de rillingen van. 

‘Friekie,’ fluisterde Sifra naast me. 

‘Daar ruiken ze mee,’ legde mevrouw Mol uit. ‘Wij bodemdieren kunnen 

vaak net zo goed ruiken als jullie kunnen zien.’

Dat was voor het eerst dat ik dat woord hoorde: bodemdieren. 

‘Hopelijk duurt de bijeenkomst niet te lang, onze koningin is in een 

nogal ongeduldige bui vandaag,’ zei de andere mier. ‘Ze is bang dat we 

hier onze tijd verdoen in plaats van eten te zoeken.’

‘Nou zeg, alsof dit niet belangrijk is!’ riep mevrouw Mol beledigd. 

‘Huh, is de koningin hier ook?’ vroeg Mollie. 
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‘Niet ónze koningin,’ zei Sifra. ‘Mieren hebben een eigen koningin, net 

als bijen.’

De twee mieren klapten in hun poten. Niet alle zes tegelijk hoor, alleen 

de bovenste twee. 

‘U hebt geleerde redders uitgekozen!’ riepen de mieren. 

‘Redders?’ vroeg ik. Maar ik kreeg geen antwoord, want Mollie krijste 

erdoorheen.

‘Ik wil de koningin zien!’ riep ze. 

‘Mollie, doe normaal,’ zei ik. 

Mollie kan vreselijk drammen als ze iets wil, maar gelukkig kwam er 

afleiding. In de vorm van een roodachtig monster met twee tangen 

waarmee hij ons ging vermalen. (Dacht ik, heel even maar, hoor.)

‘Ik ben er!’ zei het monster met een vriendelijke stem. 

‘Dag mevrouw,’ zeiden de twee mieren. ‘Een beetje afstand houden 

graag.’

‘Denk om de regel!’ riep mevrouw Mol. ‘Niemand eet iemand tijdens 

deze bijeenkomst.’

‘Heel erg fijne regel,’ fluisterde ik tegen Sifra.

‘Die houden we erin,’ antwoordde ze.

‘Ik vind jou een beetje eng,’ zei Mollie. 

‘Ik ben maar een heel gewone duizendpoot, niks engs aan.’ Twee 

lange voelsprieten kwamen onze kant op, maar wij sprongen opzij. 

‘Ze wil kennismaken,’ zei mevrouw Mol. ‘Duizendpoten gebruiken hun 

tastsprieten om de omgeving te verkennen.’

Ik laat me niet betasten door een duizendpoot, dacht ik. 

Maar mijn kleine dappere zusje wel, hoor. Ze stond daar te giechelen 
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terwijl de duizendpoot haar kietelde met haar voelsprieten. 

Ik kon alleen maar naar die voorpoten kijken, dat waren een soort 

tangen. 

‘Nu wil ik weleens weten wat wij hier eigenlijk doen,’ zei Sifra ineens 

resoluut. Maar ook zij kreeg geen antwoord, want er klonk getrippel en 

een stem die riep: ‘Aan de kant!’
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Hooiwagen

‘Opzij, opzij, ik kan niet remmen!’

‘O, daar heb je die druktemaker weer,’ verzuchtte een van de mieren. 

Mevrouw Mol ging staan, duwde haar zachte mollenbuik naar voren 

en toen botste er een..., ja, ik val... in herhaling, ik weet het. 

Maar we waren ook zo klein!

En daardoor waren zij zo groot!

Er botste een ENORME spin tegen haar op. Of eigenlijk een 

spinachtige, geen echte spin, maar dat wist ik toen nog niet. Het was 

een hooiwagen.

De hooiwagen stak één van zijn acht poten naar voren. Precies daar 

waar ik stond. ‘Aangenaam kennis te maken,’ zei hij. 

En toen gebeurde er iets engs. Ik schudde zijn poot. Het zou wel heel 

onbeleefd zijn om dat niet te doen, toch? 

En toen viel die eraf. Zijn poot viel eraf. En die poot liep nog een 

eindje door. Echt, ik verzin dit niet. 

‘Friekie,’ zei Sifra. ‘Megasuperfriekie.’
Mollie gierde het uit.

‘Sorry,’ zei ik. Dat is wel het minste wat je kunt zeggen als je iemands 

poot afbreekt.

‘Grapje,’ zei de hooiwagen. 

‘Opschepper,’ mopperde de duizendpoot. 

‘Hooiwagens kunnen hun poten loslaten,’ legde mevrouw Mol uit, ‘dat 

is om aanvallers af te leiden.’ 
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‘En om op te scheppen,’ zei de duizendpoot. 

‘Niet ruziemaken,’ zeiden de mieren. 

‘Is het hier?’ klonk ineens een gedempte stem.

‘Hier is het!’ riepen alle dieren. 

‘Kom nou maar,’ zei mevrouw Mol. ‘Ik eet je niet op.’ Ze likte wel even 

langs haar mond. (Ik vind het gek om bek te zeggen, want het was 

toch mevrouw Mol, ook al was ze een mol.)

‘Ik blijf toch liever onder de grond.’

‘Dan kunnen onze redders je niet zien,’ zei mevrouw Mol.

‘Ze zegt steeds “redders”,’ zei ik. ‘Wat moeten we doen?’

‘Geen idee,’ zei Sifra.

‘Redden natuurlijk,’ zei Mollie. 

‘Echt niet?’ klonk het weer van onder de grond.

‘Erewoord,’ zei mevrouw Mol. ‘De regel is,’ daarbij draaide ze haar 

lichaam in de richting van de duizendpoot, ‘niemand eet iemand.’

‘Wat eten mollen eigenlijk?’ fluisterde ik. 

‘Geen idee,’ zei Sifra weer. 

‘Moet je kijken,’ zei ik toen. Vlakbij ons kwam er heel langzaam een 

dier uit de aarde. Je zou denken dat je na een reuzenvuurvlieg, 

reuzenmieren, een reuzenduizendpoot en een reuzenhooiwagen niet 

meer zou schrikken, maar dan heb je nog nooit een reuzenregenworm 

gezien. 

Een GIGANTISCHE regenworm. 

Hij was donkerroze met een soort streepjes. En hij liep niet, maar hij 

golfde. 

‘Neem plaats,’ zei mevrouw Mol. Ze klopte op een plekje naast haar. 

‘Ik kijk wel link uit,’ zei de regenworm. En hij ging zo ver mogelijk van 
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haar af zitten, of eigenlijk is het meer liggen wat regenwormen doen.

‘Ik denk dat mollen regenwormen eten,’ fluisterde Sifra. 

We hadden geen tijd om ons lang te verbazen over die gigantische 

roze tuinslang, want er kwam nog meer volk aan. 

‘Zijn we te laat?’ hoorden we een vreemde stem zeggen. Het klonk een 

beetje langgerekt.

‘Natuurlijk zijn we te laat,’ klonk een andere stem. ‘Jij was je huis niet 

uit te krijgen vandaag.’

‘Slakken!’ riep Mollie. 

Heel langzaam gleden de slakken onze kant op. Behalve dat ze een 

beetje slijmerig waren, vond ik de slakken eigenlijk best mooi. Ze 

hadden iets sierlijks en doordat alles aan hen rond was, hadden ze 

ook iets liefs. 

‘Wat fijn dat jullie er zijn,’ zei mevrouw Mol, toen de slakken eindelijk 

hun plaats in de kring hadden ingenomen. ‘Dit zijn onze redders.’

Ik werd een beetje chagrijnig van dat ze dat steeds zei.

‘Straks moeten we met één of ander eng beest vechten,’ zei Sifra.

‘Dat grijze monster,’ antwoordde ik. 

‘Heel erg gaafjes,’ zei de slak met het grootste huisje. ‘Wij zijn daar erg 

blij mee.’ En de slak maakte een soort van buiging.

‘Ik wist niet dat jullie vier voelsprieten hadden,’ zei ik.

‘Zekers,’ zei de ene slak. 

‘Heel gaafjes om te hebben,’ zei de andere slak. 

‘Maar waar zijn ze voor?’ vroeg Sifra.

‘Deze bovenste twee om te kijken,’ zei de ene slak. De slak boog de 

bovenste voelsprieten tot vlak bij Sifra.
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‘Gaafjes,’ piepte Sifra.

‘En de onderste twee om te ruiken,’ zei de andere slak. ‘En ik ruik een 

kever.’
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Grijze monsters

Weet je, dit verhaal gaat echt te lang worden als ik alle dieren ga 

noemen, dus ik ga het even een beetje samenvatten. Er kwamen nog 

kevers, namelijk een lieveheersbeestje (dat is dus ook een kever) en 

een vuurwants. Er kwam een wolfsspin (dat klinkt eng, maar hij was 

heel aardig) en een tijgerslak. (Dat klinkt ook eng, maar dat is dus 

gewoon een naaktslak). Al deze dieren zaten in een kringetje bij elkaar. 

En eindelijk, eindelijk kregen we te horen waarom we daar waren.

‘Wat fijn dat jullie allemaal als vertegenwoordiger van je soort 

gekomen zijn,’ zei mevrouw Mol. 

‘Ik herhaal nog maar even de regel: tijdens deze bijeenkomst eet 

niemand iemand op.’

‘Ík eet sowieso nooit iemand op,’ zei de regenworm. 

‘Dat is heel aardig van je, maar de meesten van ons zitten nou 

eenmaal anders in elkaar,’ zei mevrouw Mol. Het leek weer of ze even 

over haar lippen likte met haar tong.

‘Ik heb geschikte kinderen gevonden om ons te helpen,’ ging mevrouw 

Mol verder. 

Ze wees met haar klauw naar de tak waarop wij zaten en toen keken 

al die dieren naar ons. Ik wist inmiddels dat minstens de helft van 

deze dieren niet heel scherp kon zien, maar ik werd er toch een beetje 

verlegen van. En ik was ook bang dat ik door dit spannende avontuur 

nogal had gezweet en ruiken konden de meesten als de beste. 
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‘Het zijn nog maar larven, zo te zien,’ zei een vlinder, die op een tak 

was neergestreken. 

Het was een prachtige vlinder, met roodbruine vleugels waarop 

blauwe ogen stonden. 

‘Het gaat vandaag nou eens niet om jullie!’ riep de hooiwagen boos. 

‘Het draait altijd al om jullie. De vlinders, de bijen, mensen hebben 

het tegenwoordig altijd over hoe belangrijk insecten zijn, maar 

bodemdieren, daar hoor je nóóit iemand over, terwijl jullie nergens zijn 

zonder ons, puh!’

De andere dieren knikten van ja en klapten in hun poten als ze die 

hadden. 

‘Wij zijn trouwens óók insecten,’ zeiden de mieren.

‘Wij niet,’ zeiden de slakken.

‘Tsss,’ zei de vlinder en ze vloog beledigd weg. 

‘Wat zijn larven?’ vroeg Mollie. 

‘Sommige dieren zijn eerst iets anders voor ze hun uiteindelijke vorm 

krijgen,’ legde ik uit, want dat hadden we vlak voor de zomer op 

school geleerd. 

‘Dus kinderen zijn larven,’ zei Mollie. 

Daar moest Sifra om lachen. ‘Wij zijn larven, friekie!’
‘De hooiwagen heeft gelijk,’ zei mevrouw Mol toen. ‘Bodemdieren 

krijgen te weinig aandacht.’

‘Wat zijn bodemdieren?’ vroeg Mollie. 

‘Wij zijn bodemdieren!’ klonk het toen in koor. 

‘Precies,’ zei mevrouw Mol. ‘Jullie zien nu een klein deel van de vele 

dieren die op of net onder de grond leven. Wij helpen om de aarde 

gezond te houden, want wij zorgen ervoor dat het regenwater weg 
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kan lopen en we eten gevallen bladeren op. Die bladeren zetten 

we allemaal op onze eigen wijze om in voedsel voor de planten en 

gezonde planten zorgen voor een schone lucht.’

‘Minder CO2-uitstoot,’ zei ik, want daar had ik over gelezen.  

‘Precies,’ zei mevrouw Mol. ‘Maar we worden bedreigd.’

‘Zie je wel, toch een monster,’ fluisterde Sifra.

‘Door wie worden jullie bedreigd?’ vroeg ik.

‘Door zware, grijze monsters,’ zeiden een heleboel dieren tegelijk.

‘Ja, doei,’ zei Sifra. ‘Ik ga dus echt niet met zware, grijze monsters 

vechten.’ Ze sprong van de tak. 

‘Waar ga je heen?’ vroeg ik.

Dat wist ze ook niet, dus ze bleef staan.

‘Er zijn ook zwarte,’ zei een kever. 

‘Maar de meeste zijn grijs,’ zei de vuurwants. 

‘Maar waar zíjn die grijze monsters dan?’ vroeg Mollie. 

‘Daar.’ Mevrouw Mol wees met een klauw in de verte.

Wij zagen niks, want we waren klein. We konden nauwelijks boven een 

grasspriet uit kijken.

‘Enorme stapels zijn het,’ zei een slak. ‘Als je er eentje op je kop 

krijgt, ben je binnen de kortste keren met huis en al zo plat als een 

espenblad.’

‘Al het bodemleven verdwijnt,’ zei mevrouw Mol. ‘Want overal en overal 

leggen jullie’ - ze keek ons ineens nogal vijandig aan - ‘ze neer.’

‘Wát leggen we neer!’ riep ik. ‘Wees nou eens duidelijk!’ 

‘Tegels,’ natuurlijk!’ riep Mollie. 
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Elke tegel minder 
is er één

Echt hoor, ik verbaas me soms over hoe slim mijn kleine zusje is. 

‘Natuurlijk!’ riep ik. ‘Stapels en stapels grijze tegels liggen naast de 

Wildernis!’

‘Het is vreselijk,’ zei mevrouw Mol. ‘Mensen zijn zulke rare dieren.’

‘En dan verdwijnen wij,’ zei de regenworm. En ploep, weg was hij, 

verdwenen in de aarde. Maar een eindje verderop kwam hij weer 

boven. ‘We krijgen geen zuurstof meer, we sterven uit. En daardoor 

krijgen júllie ook geen zuurstof meer. Maar heel veel mensen weten 

dat niet!’

Ik moest toegeven dat ik dat ook niet wist. Mijn moeder wilde tegels 

in de tuin omdat ze niks van planten wist en het wel lekker makkelijk 

vond.

‘Zonder goed bodemleven geen gezonde planten, geen gezonde 

bomen en ook minder gezonde lucht,’ zei mevrouw Mol.

‘Maar hoe zat het nou met dat redden?’ vroeg ik. ‘Wat kunnen wij daar 

nou aan doen?’

‘Jullie moeten zorgen dat de tegels weggaan,’ zei mevrouw Mol. ‘Dit 

stukje natuur moet blijven.’

‘Maar wij zijn larven!’ riep Sifra. ‘Ze luisteren nooit naar ons!’

Daar had Sifra wel een punt, vond ik. 



45

‘Ik heb ervaring,’ zei mevrouw Mol. ‘Ik wéét dat mensenlarven, eh, 

kinderen, dat kunnen.’

‘Maar hoe dan?’ wilde ik weten. 

‘Jullie moeten met de volwassenen praten, leg het uit, vertel hoe 

belangrijk wij zijn.’

‘Ze geloven ons nooit,’ mompelde Sifra.

‘Die kleinste kan laten zien dat bodemdieren niet eng zijn,’ legde 

mevrouw Mol uit. ‘Kleine kinderen zijn nog nieuwsgierig. Die denken: 

wat leuk, die spin heeft acht poten en waarom is het schildje van de 

vuurwants zo rood? En zo kan ze laten zien dat je anders naar deze 

dieren kunt kijken. Zonder bang voor ons te zijn.’

‘Ik ben helemaal niet bang voor jullie,’ zei Mollie trots. 

Ze leek wel tien centimeter gegroeid. 

‘Precies, de perfecte leeftijd om dat te laten zien,’ zei mevrouw Mol. 

Sifra stootte me aan.

‘En jullie hebben de perfecte leeftijd om het uit te kunnen leggen,’ zei 

mevrouw Mol. ‘Jullie moeten vertellen dat wij allemaal een functie 

hebben in de kringloop.’

‘Functie?’ vroeg ik. 

‘Rol,’ zei Sifra. ‘Net als in een toneelstuk.’

‘Precies,’ zei mevrouw Mol weer. Ze wendde zich tot de dieren in de 

kring. 

‘Kan iedereen even heel kort zijn rol vertellen?’ Mevrouw Mol pakte 

een takje van de grond en wees steeds een dier aan. Zo leek ze net de 

juf van een wel heel vreemd klasje.
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De hooiwagen kreeg als eerste een beurt: ‘Wij hooiwagens ruimen 

dode planten en dieren op.’

De mieren dreunden in koor op: ‘Wij ruimen het bos op, we eten dode 

planten en dieren en we zijn zelf voedsel voor andere dieren.’

Daarna zei het lieveheersbeestje: ‘Wij eten bladluizen van planten, 

waardoor de planten gezond blijven. En ook wij worden weer gegeten, 

mijn tante die…’

‘Volgende!’ riep mevrouw Mol. 

Dat waren de twee slakken: ‘Wij eten planten en resten in de tuin en 

zonder ons zijn er veel minder vogels, want wij zijn echt een lekkernij.’

De regenworm zei plechtig: ‘Wij houden de aarde luchtig en zorgen 

voor zuurstof, zodat de planten en bomen beter groeien. Als je veel 

wormen in je tuin hebt, heb je dus een gezonde bodem.’

En zo ging het door. Het viel me op dat bijna alle bodemdieren 

opruimers zijn. Ik had me nooit eerder afgevraagd waar alle 

herfstbladeren ieder jaar blijven. Nu wist ik het!

En wat ik ook leerde: bijna alle bodemdieren zijn zelf weer voedsel 

voor andere dieren, zoals bijvoorbeeld vogels. Als de bodemdieren 

verdwijnen, verdwijnen de vogels ook. 

Ik weet niet meer wie er begon, maar Sifra, Mollie en ik klapten voor de 

dieren. 

‘Mijn moeder moest eens weten wat een goeie opruimers deze dieren 

zijn,’ zei Sifra. ‘Dan zou ze wel meer respect voor ze hebben.’

‘Wij moeten het ze gaan vertellen,’ zei ik. ‘Maar ik weet niet of ze zullen 

luisteren.’

‘Het is van groot belang,’ zei mevrouw Mol. ‘Er moet nú wat gebeuren, 

voor heel het land betegeld raakt. Elke tegel minder is er één.’
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Alsof dat een startsein was, begonnen de mieren plotseling te zingen:

Wij zijn maar heel erg kleine dieren

duizendpoten, slakken, kevers én natuurlijk mieren

Wij brengen lucht, wij ruimen op

wij willen geen tegels op onze kop!

We zijn wat rare snuiters misschien

met sprieten, schildjes en vele poten bovendien

Maar wees van ons niet bang

want wij zijn van groot belang!

Wij zijn maar heel erg kleine dieren

spinnen, wormen, mollen én natuurlijk mieren

Wij brengen lucht, wij ruimen op

wij willen geen tegels op onze kop!

Iedereen viel in, wij zongen ook mee. Het leek wel alsof we op kamp 

waren! Toen we het voor de derde keer hadden gezongen, werd het 

ineens stil. Iedereen keek naar ons. 

‘Eh, we zullen ons best doen,’ zei ik. Ik hoorde aan mijn stem dat ik 

een beetje onzeker klonk. Want ik had geen idee hoe we dit moesten 

aanpakken. En bovendien waren we nu zelf zowat mieren. ‘We moeten 

wel eerst weer groot worden,’ zei ik.  

‘Dat komt natuurlijk in orde,’ zei mevrouw Mol.

‘Ik wil graag nu meteen weer groot worden, dan,’ zei Sifra. ‘Met twee 
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centimeter erbij, kan dat?’

Mevrouw Mol glimlachte. ‘Jullie beloven dat jullie je best gaan doen om 

te zorgen dat de tegels weggaan?’

‘Dat komt natuurlijk in orde,’ zei Sifra. 

Ik knikte alleen maar, want ik had zo mijn twijfels. Ik bedoel, een kind 

dat gaat zeggen: laat maar zitten die speeltuin. Daarvan denken ze 

vast dat die kierewiet is, of niet?

Maar ik keek om me heen en ik zag al die vreemde wezens die ineens 

eigenlijk helemaal niet zo vreemd meer waren. Die speeltuin hoefde ik 

echt niet meer. Ik wilde ze echt heel graag helpen. Maar…

Ik keek om me heen en toen gebeurde het weer. Dat van rillingen en 

haartjes in mijn nek. 

‘Wat is er?’ vroeg Sifra.

‘Waar is Mollie?’
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Mollie is weg!

‘Mollie!’ riep ik. 

‘Mollieieieie!’ riep Sifra.

Net stond ze nog op de tak en nu was ze ineens verdwenen. Kon 

ze meegenomen zijn door een van de dieren? Ik keek naar de 

duizendpoot met zijn schaarachtige voorpoten. Daarna keek ik 

omhoog. Want daar vlogen en fladderden ook allerlei dieren. En wij 

waren kleine, makkelijke prooien.

‘Het is niks voor Mollie om zonder geluid door iemand gepakt te 

worden,’ zei Sifra. 

En daar had ze gelijk in. 

‘Heeft niemand iets gezien?’ vroeg ik aan de dieren, die een beetje 

schaapachtig naar ons zaten te kijken. 

‘Heeft iemand iets gehoord of geroken?’ vroeg mevrouw Mol. 

O ja, dat was een betere vraag in dit gezelschap. 

Niemand. 

Mollie was van de aardbodem verdwenen. Opgepeuzeld door een 

duizendpoot, terwijl wij gezellig aan het zingen waren. Of ingesponnen 

door een spin of…

‘Zoeken jullie die kleine mensenlarf?’ 

Iedereen keek omhoog. Daar was de vlinder weer, een dagpauwoog 

weet ik nu. 

‘Ja!’ riep ik. 
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‘Ik zag haar verderop de mierenhoop in gaan,’ zei de vlinder.

‘De koningin!’ riep ik. ‘Ze wilde naar de koningin.’

‘Oei,’ zeiden de twee mieren tegelijk. 

‘Oei?’

‘Onze koningin is eh, nogal dol op eh…’

De ene mier bewoog nerveus met zijn voelsprieten.

‘Dol op wat?’ vroeg Sifra. ‘Minimensen?’

‘Exclusieve maaltijden,’ zei de andere mier. 

Ik keek voor hulp naar Sifra.

‘Bijzonder eten, iets wat je normaal niet krijgt,’ verduidelijkte Sifra. Dat 

stelde me niet geruster of zo. 

‘Wij gaan haar wel halen,’ zeiden de mieren nu tegelijk. 

‘Wij gaan mee,’ zei ik.

‘Beter van niet,’ zeiden de mieren. ‘De koningin zou kunnen denken dat 

ze jullie ook…’

‘Jammer dan,’ antwoordde ik. ‘Ik laat echt mijn zusje niet opeten door 

een mier!’

‘Friekie,’ huiverde Sifra. ‘Maar ik ga natuurlijk wel mee.’

De twee mieren betastten elkaar even met hun voelsprieten, alsof ze 

aan het overleggen waren. 

‘Oké dan,’ zeiden ze toen. ‘Jullie mogen mee.’

Als het niet al te laat is, dacht ik. Maar dat was een te nare gedachte 

op hardop uit te spreken. En ze kon nog niet zo lang weg zijn, toch? Net 

was ze er nog! Misschien was ze nog niet bij de koningin aangekomen.

‘Wij wachten hier,’ zei mevrouw Mol. ‘Maar schiet een beetje op, 

alsjeblieft. De tijd dringt!’
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Ja, dat vond ik ook. Maar ik dacht nu even echt niet aan de tegels.  

Die konden me gestolen worden, al betegelden ze de hele stad. Ik 

dacht aan mijn kleine, eigenwijze zusje. 

Sifra en ik marcheerden achter de mieren aan. Onderweg kwamen 

we heel veel andere mieren tegen, sommigen zeiden hallo of 

goedemiddag, maar de meesten hadden het te druk. Ze deden me 

denken aan mensen op een station die de trein moeten halen. 

Het was gelukkig niet zo heel ver. Al voelde het wel heel ver. Hoe lang 

was Mollie al weg? Hoe hard kan een mier lopen? Hoe snel eet een 

mierenkoningin? Dat soort dingen leer je niet op school. Ik kon er 

alleen maar op hopen dat Mollie zich niet zomaar op zou laten eten. 

‘Halt!’ klonk het ineens. 

Onze mieren stonden stil en omdat we er zo de pas in hadden, botsten 

Sifra en ik tegen ze op. Mieren zijn best hard, alsof ze een harnas aan 

hebben. 

Er stonden twee mieren voor de ingang van een mierennest. Het leken 

wel soldaten. 

‘Nog meer van die vreemde figuren?’ vroegen de soldaten. Ze 

bedoelden ons, dat was wel duidelijk. 

‘We komen die andere halen,’ zeiden onze mieren. ‘Het is een 

vergissing.’

‘Nou, ik ben blij dat ik dat niet tegen de koningin hoef te zeggen,’ 

zei de ene soldaat. 

‘Ze is helemaal in haar nopjes,’ zei de andere soldaat.
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Even hoopte ik dat Mollie de koningin had ingepakt met haar charmes 

en dat ze daarom in haar nopjes was. Maar die hoop werd de grond in 

geboord. 

‘Ze verheugt zich op een fantastische maaltijd,’ zei de ander. 

‘Als ze die niet al achter de kaken heeft,’ zei de ene. 

Ik had zin om een grijze tegel op die twee te leggen. 

En toen stapten ze opzij, zodat wij naar binnen konden. 
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De mierenkoningin

Hoewel we piepklein waren geworden, konden we maar nét rechtop 

lopen in het mierennest. Af en toe stootte ik mijn hoofd tegen het 

plafond. Maar het was zacht en het kon me trouwens toch niks 

schelen.

Ik had me nooit afgevraagd hoe een mierennest eruitziet vanbinnen. 

Raar eigenlijk, iedereen weet wat een mier is, iedereen heeft weleens 

mieren gezien, maar niemand weet hoe ze wonen! Ik dacht altijd aan 

een soort hol, maar dat is niet zo. Ze hebben wel honderd gangen en 

die gangen komen uit in kamers. En in die kamers gebeurt van alles en 

in de gangen trouwens ook. Het was er superdruk, echt, de Efteling op 

een zomerdag is er niks bij. 

We moesten steeds opzij voor mieren die ons aan alle kanten 

passeerden. Sommige betastten ons in het voorbijgaan met hun 

voelsprieten. Ik wist inmiddels dat dat hun manier van kijken was, dus 

ik liet ze begaan.

Ik keek af en toe in de kamers. In sommige lagen mieren te slapen, 

leek het wel, andere waren gevuld met eitjes en er waren er zelfs die 

gevuld waren met bladluizen, want mieren houden bladluizen als een 

soort vee! Dat weet ik nu allemaal omdat ik het heb opgezocht. Maar 

toen kon het me natuurlijk niks schelen. Ik liep gewoon als een kip 

zonder kop achter onze mieren aan, keek af en toe of Sifra wel bij me 

bleef en herhaalde in mezelf de woorden: we zijn niet te laat, we zijn 

niet te laat, we zijn niet te laat. 
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En toen zag ik haar. Mijn kleine zusje zat in haar eentje in zo’n kamer. 

‘Mollie!’

‘Juul! Sifra!’ Mollie sprong op, maar ze werd tegengehouden door vier 

mieren.

‘Sorry,’ zei Mollie. ‘Ik wilde gewoon alleen maar eventjes de koningin 

zien. Ik wist niet dat…’ Haar onderlip begon te trillen. 

‘Rustig maar,’ zei ik. ‘We komen je ophalen.’

‘We hebben haar nodig, laat haar vrij,’ zeiden onze mieren. 

‘Ze is de maaltijd van de koningin als ze straks weer honger heeft. Wij 

houden haar vers,’ zeiden de bewakers. 

‘Het is een vergissing,’ zeiden onze mieren. ‘Dit zijn onze redders, ze 

mogen niet opgegeten worden.’

‘Wij luisteren alleen naar de koningin,’ zeiden de bewakers. 

Onze twee mieren draaiden zich naar ons. ‘We zullen met de koningin 

moeten gaan praten.’

‘Oké,’ zeiden Sifra en ik tegelijk. 

‘Jullie gaan toch niet weer weg?’ piepte Mollie. 

‘We gaan met de koningin praten,’ legde Sifra uit. 

‘We komen zo terug,’ beloofde ik. 

Het was maar een klein stukje verderop door de gang. En toen waren 

we bij de kamer van de koningin.

Ze was veel groter dan de andere mieren. Ze leek wel een opgeblazen 

bodybuilder, zo breed was ze. Ze zat tussen een heleboel glimmende, 

witte eitjes, het leken er wel meer dan honderd. Maar het enige waar 

ik naar kon kijken, waren de kaken van de koningin. De heggenschaar 

van mijn opa was er niks bij. 
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Als we nu niet slaagden, zouden we daartussen eindigen. Ik 

probeerde er niet aan te denken, maar dat lukte niet echt. 

‘Die kaken,’ zei Sifra. ‘Friekie.’
‘Ik probeerde er niet aan te denken,’ zei ik.

‘Sorry,’ zei Sifra.

Onze mieren maakten een buiging. ‘Majesteit, wij…’

‘Wat een dag! Wat een dag!’ riep de koningin. Ze reikte met haar 

voelsprieten in onze richting. Sifra en ik sprongen met een gilletje naar 

achter. 

‘Nóg meer delicatessen, zo vers als wat!’ kirde de koningin. 

‘Nou, eh, majesteit,’ begonnen onze mieren weer. ‘Het is niet helemaal 

zoals u denkt.’

‘Niet?’ vroeg ze. Het klonk dreigend.

‘Deze drie mensenkinderen komen ons redden van de tegels,’ legden 

onze mieren uit. 

‘Tegels, tegels, dat gezeur van iedereen hierbuiten over tegels,’ zei 

de koningin. ‘Wij mieren kunnen prima leven onder de tegels. Til maar 

eens een tegel op, dan kijk je recht in onze gangen.’

‘Het is niet helemaal waar, o koningin,’ zeiden onze mieren. 

‘Níét?’ zei ze weer scherp.

‘Nee, majesteit, met uw welnemen en uw welzijn. Als er overál van die 

tegels liggen, dan kunnen de dieren waarmee wij de bodem delen niet 

meer leven. En dan hebben wij niks meer te eten. Stelt u zich voor dat 

er geen regenwormen meer zijn.’

De kaken van de koningin gingen op en neer, alsof ze een regenworm 

aan het oppeuzelen was. 
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‘Hm-m,’ zei ze. 

‘En die heerlijke duizendpoot die we gister binnenbrachten. En die 

zwarte kever.’

‘Ja, ja, dat was allemaal erg lekker,’ gaf de koningin toe. 

‘We zullen omkomen van de honger. Ziet u, daarom zijn deze 

mensenlarven echt van levensbelang voor ons en moet u de 

gevangene vrijlaten.’

De koningin dacht na. 

Sifra en ik durfden elkaar niet aan te kijken, maar ik voelde dat ze net 

zo gespannen was als ik. 

Daar zat ze dan, die grote mierenkoningin tussen haar eieren. Na te 

denken of ze mijn zusje (en ons) wel of niet op zou eten. 

‘Zijn ze alle drie nodig?’ vroeg de koningin. 

‘Alle drie, majesteit, met uw welnemen en uw welzijn.’

‘En ze gaan er echt voor zorgen dat er genoeg te eten voor ons blijft?’

‘Jazeker, majesteit, mevrouw Mol heeft ze zelf uitgekozen.’

‘Hm-m,’ zei de koningin weer. ‘Zonde, eeuwig zonde. Maar goed, in dat 

geval, laat ze gaan!’

Pfff, ik viel zowat flauw van opluchting!
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Nog meer gevaar!

‘Sorry, het spijt me zo,’ jammerde Mollie toen we weer buiten stonden. 

‘Ik dacht dat koninginnen altijd lief en aardig waren, maar deze was 

héél stom!’

‘Het was heel, heel dom van je.’ Ik probeerde streng te klinken, maar ik 

was zo blij!

‘Nu als een speer terug naar mevrouw Mol en dan wil ik weer groot 

worden,’ zei Sifra. ‘Ik ben er wel klaar mee, met de bodemdieren.’

‘Ik ook,’ zei ik.

Mollie stond abrupt stil. ‘Maar we gaan ze nog wel redden, toch?’

‘Ja, natuurlijk! Maar dat kunnen we beter doen als we groot zijn.’

We holden zo snel als we konden achter onze mieren aan, terug naar 

de open plek. 

‘Daar zijn ze!’ hoorden we de dieren al roepen, nog voor we te zien 

waren. Handig hoor, als je zo goed kunt ruiken en horen.

Mevrouw Mol wreef in haar klauwen. ‘Gelukkig, dat is echt een pak 

van mijn hart.’ Ze keek even een beetje boos naar Mollie, maar toen ze 

Mollies betraande wangen zag, hield ze zich in. Dat vond ik aardig van 

haar. 

‘Goed,’ zei mevrouw Mol. ‘Onze redders gaan nu weer naar boven. Wij 

kunnen alleen maar hopen dat het ze lukt.’

‘En als het niet lukt?’ vroeg een kevertje. 

‘Dan moeten we wegwezen en hopen dat er ergens nog een plekje is 

waar we kunnen leven,’ zei mevrouw Mol. 
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En hoewel ik niet zulke heel goede oren heb, hoorde ik het toen als 

eerste. 

‘Mollie! Julan! Sifra!’

Onze ouders! Hoe lang waren we al weg? Ik had geen idee, maar het 

was vast al ver in de middag. 

‘Waar zitten jullie nou toch?’ Dat was mijn vader. 

‘De bijeenkomst is voorbij!’ riep mevrouw Mol. Meteen schoten alle 

dieren weg. De stemmen van onze ouders kwamen steeds dichterbij 

en er klonk gekraak en geraas. Dat waren hun voetstappen, begreep 

ik al snel. 

‘Zoek een schuilplek!’ riep mevrouw Mol. Zelf begon ze als een razende 

te graven. We wilden naar haar toe rennen, maar dat kon al niet meer. 

Ik zag ineens de laars van mijn vader. 

‘Pas op, papa!’ riep ik. Maar mijn stem was net zo klein als mijn lijf. Heb 

jij ooit een kever iets horen zeggen? Precies. 

‘Hier!’ riep Sifra.

We kropen achter Sifra aan in een spleet tussen twee boomstronken. 

Het was net een kleine, houten tent. Het rook er klam en vochtig.

‘Help, help, help,’ riepen ineens allemaal kleine stemmetjes. 

‘Wat nou weer?’ zei Sifra.

‘Pissebedden!’ riep Mollie. 

Ik wilde eigenlijk ook help roepen, maar dat deden de pissebedden al. 

Ze waren doodsbang voor ons. En eigenlijk zagen ze er 

best grappig uit met die grijze schilden, net kruipende 

soldaatjes.

‘Doe niet zo zenuwachtig, jullie!’ riep Sifra ineens 

streng. En toen stonden de soldaatjes stil. 
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‘We komen alleen maar even schuilen, we zijn zo weer weg.’

‘Jullie eten ons niet op?’

‘Nee, bah, friekie!’ riep Sifra. 

En toen werden we stil. We hoorden Sifras moeder roepen. En we 

hoorden mijn vader tegen mijn moeder en die van Sifra zeggen: ‘Hier 

zijn ze niet’.

‘Welles,’ giechelde Mollie. Ongelooflijk hoe snel kleine zusjes weer 

kunnen lachen nadat ze bijna zijn opgegeten. 

En toen hoorden we ze weglopen. Ik moet toegeven dat ik wel even 

moest slikken. Zouden we ooit heelhuids terugkomen en zouden we 

echt wel weer groot worden? 

Opgegeten worden door een mierenkoningin of vertrapt worden door 

je eigen vader en moeder. Dat kun je dus zomaar ineens meemaken 

als je in de saaiste straat van de stad, het land en de wereld woont. Ik 

wilde ineens heel graag weer dat alles saai was.

‘De kust is veilig,’ zei Sifra.

‘Zijn jullie de redders?’ vroeg een van de pissebedden. 

‘Ja,’ zei Mollie trots. 

‘Waarom was er eigenlijk geen pissebed bij de bijeenkomst?’ vroeg ik 

me hardop af. 

‘Iedereen hier eet ons,’ zei een pissebed. ‘Wij blijven liever op onszelf. 

En we kunnen ook niet heel erg lang zonder vocht. Want wij hebben 

kieuwen.’

‘Jullie zijn toch geen vissen?’ vroeg Sifra.

‘Nee, maar we zijn wel familie van zeedieren,’ legde de pissebed uit. 

‘We zijn familie van de kreeft en de krab.’

Dat was echt vreemd, en eigenlijk geloofden we het niet. Maar ik heb 
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het thuis meteen opgezocht en het is waar! Maar dat kon me op dat 

moment niks schelen, want we wilden weg. 

’We moeten gaan!’ riep ik dan ook, toen de pissebed nog meer wilde 

gaan vertellen. Als ze je eenmaal kennen, zijn ze dus niet meer zo 

verlegen. 

(Misschien wilde hij wel uitleggen waarom pissebedden pissebedden 

heten. Dat weet ik inmiddels ook, en het is best grappig. En een beetje 

zielig. Maar dat moet je zelf maar opzoeken, meester Martijn, want ik 

moet door met mijn verhaal!) 

We holden naar buiten en botsten bijna tegen mevrouw Mol op. 

‘Tijd om weer naar huis te gaan, kinderen,’ zei ze. 

Dat dachten wij ook!
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De graafmachine 

Terwijl we door de mollengang terugliepen, was ik wel een beetje 

zenuwachtig. Hoe moesten we weer groot worden? En zou dat wel 

lukken? En wat moesten we thuis vertellen? Maar alle zorgen waren 

voor niets. Zodra we door de kier van de deur van mevrouw Mol naar 

binnen liepen, begon alles om ons heen te krimpen. Heb je weleens 

heel lang geschommeld? Of gerolschaatst? Als je dan ineens weer 

vaste grond onder je voeten hebt, dan voel je je vreemd, toch? 

Nou, zo ongeveer voelde dit ook. Ongelooflijk hoe snel je went aan 

klein zijn.

‘Volgens mij heb ik er wel tien centimeter bij gekregen!’ zei Sifra.

‘Ik vond kabouter zijn best leuk,’ zei Mollie. 

‘We moeten naar huis,’ zei ik.

Mevrouw Mol liep voor ons uit naar de voordeur. Ze keek ons aan en 

glimlachte. 

‘Dank jullie wel, lieve kinderen,’ zei ze. ‘Vertel alles wat je wilt vertellen, 

doe je best, ik vertrouw op jullie!’

‘Ze geloven ons nooit,’ zei Sifra.

‘Dat geeft niet,’ zei mevrouw Mol. ‘Verhalen vertellen de waarheid, of 

ze nu echt gebeurd zijn of niet.’

‘Mevrouw Mol…?’ vroeg ik.

‘Ja?’

‘Hoe…’ 

Stom is dat, ik kwam niet uit mijn woorden. Ik wilde weten: hoe deed 
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u dit, hoe kan het dat we klein werden, hoe kan het dat u soms mol 

soms mens bent? Dat. Maar het enige wat ik deed was hakkelen. 

Misschien kwam het door hoe ze naar me keek. Ik weet het niet. 

‘Er zit een beetje aarde in je haar,’ zei mevrouw Mol. En ze veegde even 

met haar klauwen over mijn haar. Er viel een heleboel aarde op de 

grond. 

‘Ik hoor mama roepen!’ riep Mollie toen. Ze stormde naar buiten. 

En toen renden Sifra en ik ook naar buiten. 

‘Waar hingen jullie uit!?’ riep mama. ‘We hebben overal gezocht, we 

waren hartstikke bezorgd.’

‘We waren in de Wildernis en ik was gevangen door de 

mierenkoningin, maar Sifra en Juul hebben me gered!’ riep Mollie.

‘En daarna kwamen er drie reuzen en moesten we schuilen bij de 

pissebedden,’ zei Sifra. Ze grijnsde, want het klonk zo idioot, maar het 

was dus echt waar!

De ouders moesten allemaal lachen. Die dachten dat we gewoon leuk 

hadden gespeeld.

‘Jullie zien helemaal zwart van de aarde,’ zei papa. 

‘Jullie lijken zelf wel een stelletje mieren,’ zei de moeder van Sifra. 

‘Wisten jullie dat de herfstbladeren en al het andere plantenafval 

allemaal worden opgeruimd door bodemdieren?’ vroeg ik. 

De ouders keken me aan alsof ik niet helemaal goed bij mijn hoofd 

was. 

‘Bodemdieren?’ vroeg papa. 

‘Ja, dieren die op en in de grond leven. Zoals mollen, mieren, kevers, 

spinnen, miljoenpoten en pissebedden, bijvoorbeeld.’

‘Zij houden de aarde schoon en luchtig,’ zei Sifra. ‘Mensen leggen 
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overal tegels neer, maar daardoor verstikken ze het bodemleven en 

uiteindelijk ook zichzelf!’

‘Want een gezonde bodem zorgt voor gezonde planten en die zorgen 

weer voor zuurstof in de lucht en trouwens, vogels en vlinders eten 

bodemdieren, en die verdwijnen dan ook,’ vulde ik aan.

De ouders keken bezorgd naar elkaar.

‘Elke tegel minder is er één,’ zei Mollie plechtig.

En toen begonnen Sifra en ik te zingen:

Wij zijn maar heel erg kleine dieren

duizendpoten, slakken, kevers én natuurlijk mieren

Wij brengen lucht, wij ruimen op

wij willen geen tegels op onze kop!

We zijn wat rare snuiters misschien

met sprieten, schildjes en vele poten bovendien

Maar wees van ons niet bang

want wij zijn van groot belang!

Wij zijn maar heel erg kleine dieren

spinnen, wormen, mollen én natuurlijk mieren

Wij brengen lucht, wij ruimen op

wij willen geen tegels op onze kop!

Mollie klapte heel hard voor ons, maar onze ouders keken alleen maar 

nóg bezorgder.

‘Misschien moeten we ook eens met die mevrouw Mol gaan praten,’ 
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zei papa. ‘Wat zij die kinderen allemaal vertelt…’

‘Maar niet nu,’ zei mama. ‘Nu moeten jullie in bad!’

‘Nou, ik ben blij dat ze die wildernis morgen al gaan betegelen,’ zei de 

moeder van Sifra. ‘Ze gaan er heel vreemd van doen.’

‘Morgen!?’ riepen we alle drie. En toen pas zagen we het. 

Er stond een graafmachine klaar. 

Mollie begon te huilen, nee, te krijsen. 

‘Die is echt doodmoe,’ zei mijn vader. En hij slingerde haar over zijn 

schouder en nam haar mee naar binnen. 

Sifra en ik keken elkaar nog aan voor ook zij meegetrokken werd 

door haar moeder. Ik heb nog mijn best gedaan om mijn ouders te 

overtuigen, echt. Maar mijn moeder zei: ‘Nu moet je ophouden Juul, je 

draaft door. Morgen komt er een speeltuin en dat vinden kinderen leuk. 

Punt uit.’

Dat vinden kinderen leuk. Dat zei ze echt! Volwassenen 

hebben geen idee wat kinderen leuk vinden. 

Nou, dit was wat er vandaag gebeurde en dit is het einde van mijn 

opstel, meester Martijn. Maar jij zult het ook wel niet geloven, dus ik 

weet nog niet of ik het inlever.



67



68

Twee weken later - 
Wat er nog meer gebeurde

Echt, ik dacht dat alles voor niets was geweest. De graafmachine 

stond klaar. De Wildernis zou platgewalst worden. Er kwam een laag 

zand en dan de grijze stenen en de rubber stenen. Maar er gebeurde 

nog meer en ik vind dat ik dat ook op moet schrijven. (Hoef ik nu de 

rest van het jaar geen opstel meer te schrijven, meester Martijn?)

Ik was de volgende ochtend echt heel moe, maar ik wilde er toch bij 

zijn. Mollie ging natuurlijk met me mee, heel stil voor haar doen. Sifra 

was er al toen we buiten kwamen. 

‘Ik ga niet spelen op mijn dode vrienden,’ zei Mollie. En dat was precies 

hoe Sifra en ik er ook over dachten. 

Onze ouders wilden niet meer naar ons luisteren. Ze vonden dat we ‘te 

veel fantasie’ hadden. 

‘Zullen we het tegen mevrouw Mol gaan zeggen?’ vroeg Mollie. 

Sifra en ik schudden tegelijk van nee. 

‘Ze ziet het vanzelf,’ zei ik. ‘Het was ook wel erg makkelijk van haar om 

alles op ons af te schuiven. Wat kunnen drie kinderen nou doen?’

Er kwamen twee werkmannen aan in een klein bestelautootje. Ze 

bekeken de Wildernis, de stapel stenen en toen klommen ze allebei in 

de graafmachine. 

‘Ik weet niet of ik dit wil zien,’ zei Sifra. En het leek of ze ging huilen. Ik 
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had Sifra nog nooit zien huilen en ik vond het zo zielig en ik moest zelf 

trouwens ook bijna huilen. 

‘Wacht even, Sjoerd!’ zei toen de man die als laatste in de 

graafmachine was geklommen. Hij stapte uit en kwam naar ons toe. 

‘Wat komt hij doen?’ fluisterde Sifra.

‘Geen idee,’ zei ik.

‘Wij komen een speeltuin voor jullie aanleggen. Een speeltuin! En jullie 

staan hier te kijken alsof je op een begrafenis bent.’

‘Dat is ook zo!’ riep Sifra.

‘We willen die stomme speeltuin helemaal niet,’ zei ik. 

‘Ik haat jou!’ riep Mollie. 

De man veegde over zijn voorhoofd. 

‘Laat die kinderen toch, Mo, ik wil graag op tijd thuis zijn, vanmiddag!’ 

riep zijn collega.

Maar de man, die dus Mo heette, stak zijn hand op. ‘Niet zeuren, 

Sjoerd. Ik wil weten wat hier aan de hand is.’

Sifra probeerde het uit te leggen, Mollie probeerde het uit te leggen. En 

toen zei ik ineens: ‘Wacht even,’ en ik haalde dit schrift op.

Ik dacht er verder niet over na of zo. En ik dacht ook niet: die man 

gaat rustig een uur zitten lezen, want het was dus best veel wat ik die 

avond had opgeschreven.

Maar hij deed het wel!

Hij ging alles lezen. En al lezend liep hij naar zijn maat. 

EN TOEN GING HIJ ZITTEN EN PAKTE ER KOFFIE BIJ.
Eigenlijk wil ik nu alles in hoofdletters zetten. Maar dat leest niet fijn, 

denk ik. (Ben je er nog, meester Martijn?)

Die man die Sjoerd heette, was boos. Die ging een eindje verderop op 
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zijn telefoon zitten. Niet letterlijk erop natuurlijk, maar nou ja, je snapt 

het wel.

Ik moest Sifra en Mollie uitleggen wat ik had gedaan. 

‘Heb je echt alles opgeschreven?’ vroeg Sifra.

‘Alles,’ zei ik. ‘Gisteravond nog.’

‘Friekie,’ zei Sifra. Maar ze grijnsde zo breed dat ik het er warm van 

kreeg.

Na ongeveer een uur gaf Mo het schrift weer terug. Hij keek ons aan 

en ik dacht: nu gaat hij zeggen dat we gek zijn. Maar dat deed hij niet. 

Hij fronste en hij dacht na en hij keek naar nummer 90 waar mevrouw 

Mol woonde. 

‘Wat kun jij schrijven, zeg,’ zei hij tegen mij. ‘Ik zat er helemaal in.’

‘Het is allemaal echt gebeurd!’ riep Mollie. 

Mo glimlachte naar haar.

En ik dacht: nu gaat hij zeggen, jullie hebben te veel fantasie. Maar dat 

zei hij niet. 

‘Weten jullie,’ zei hij. ‘Dit is niet de eerste keer dat kinderen niet willen 

dat er tegels worden gelegd. Absoluut niet de eerste keer.’

‘Hé Mo!’ riep zijn maat. ‘Je gelooft deze onzin toch allemaal niet? We 

moeten ons werk doen!’

Mo keek zijn maat aan. ‘Verhalen vertellen de waarheid, of ze nu echt 

gebeurd zijn of niet.’

‘Wat bazel je nou?’

‘En het is niet de eerste keer, ik ben niet gek. Ik heb hierover in de 

krant gelezen. Het moet anders, Sjoerd, we moeten het echt anders 

gaan doen.’
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Toen voelde Sjoerd aan het voorhoofd van Mo. En daarna keek hij naar 

ons en schudde zijn hoofd.

En daarna zei hij: ‘Geef eens hier dat schrift.’
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De Speelwildernis

Hij kwam er wél, de speeltuin. We moesten Mollie opsluiten op haar 

kamer, want zij ging helemaal uit haar dak. 

Echt hoor, kleine zusjes, je zou ze aan de mierenkoningin voeren 

(grapje).

Mollie kan nogal doordraven en dat deed ze nu ook. Ze wilde dus 

geen enkele tegel meer. Nul. Ze wilde dat de regering alle tegels zou 

verbieden en vernietigen. Maar dat kan natuurlijk niet en dat hoeft ook 

niet! Elke tegel minder is er één.

En minder tegels kwamen er!

De Wildernis is er nog steeds, maar er staat een uitkijktoren in! 

Superfriekie is dat, je kunt over een heel groot stuk van de 

Vruchtenwijk uitkijken als je daar staat, helemaal tot de Meloenstraat. 

Er zijn schommels, heel hoge, en ja, die staan op van die rubber 

tegels, want die dingen moeten stevig staan. En de palen van de 

uitkijktoren staan ook op tegels natuurlijk. 

Er is een pad aangelegd in de Wildernis. Niet zo’n netjes, saai 

tegelpad, maar stapstenen, waar je op kunt springen en tussen de 

stenen groeit en bloeit én leeft van alles. 

En nu komt het tofste van alles: ze kwamen uit heel de stad, nee, heel 

het land, naar onze Vruchtenwijk. We kwamen in de krant, ik met mijn 

verslag boek!!!! 

En weet je wat Sifra zei?

‘Gaafjes.’ 
Dat zegt ze nu dus altijd. 



73



74

Mo en Sjoerd hebben deze speeltuin ontworpen. En die willen ze nu in 

veel meer nieuwe woonwijken!!!  Supergaafjes. 

Ze noemen het: Speelwildernis. Dat hebben volwassenen bedacht. Wij 

noemen het gewoon de Wildernis.

Om te vieren dat we in de krant stonden, heeft mijn moeder sinaas-

appeltaart gebakken in onze nieuwe oven. Het bestaat, dus! En het is 

heerlijk.

Nu moet ik alleen nog dit vertellen: mevrouw Mol is verhuisd. Ze heeft 

nog geen twee weken in de Appelgaard gewoond. Zodra duidelijk was 

dat de Wildernis niet helemaal betegeld zou worden, zagen we het 

vrachtwagentje weer de straat in rijden. Firma de Graaff. Het regende 

die dag en ik zat in mijn vensterbank. Ik kon ze precies zien sjouwen, 

Masja en Henni. Het ging razendsnel in die zware dozen en weer tilden 

ze ze alsof ze niks wogen. En toen gebeurde het weer, drie keer is 

scheepsrecht. Je weet wel, wat je altijd in boeken leest over rillingen 

en haartjes die recht overeind gaan staan. Want Masja en Henni 

waren sterk, ze waren slank en als je goed keek leken ze heel erg op… 

mieren! Echt, superfriekie. En mieren, die zijn dus echt heel erg 

sterk, ze kunnen wel vijftig keer hun eigen gewicht tillen. Dat wist ik, 

want ik heb heel veel weetjes opgezocht over bodemdieren. Als je ze 

eenmaal kent, dan zijn ze echt geweldig.

In no time was de wagen vol. Hij reed een stukje naar achteren en 

keerde. En toen kwam mevrouw Mol. Ze keek omhoog, ze kon me 

natuurlijk niet zien, dat weet ik best. Maar ik denk dat ze me rook 

(mijn raam stond open), want ze zwaaide met haar stok. En ik zwaaide 

terug. 
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En toen keken Masja en Henni ook omhoog! Ze lachten en zwaaiden. 

En daarna reed de vrachtwagen van Firma de Graaff de straat uit. Op 

weg naar de volgende kinderrijke buurt, ik zweer het je. 

P.S. Vanmiddag komen de nieuwe bewoners van nummer 90! 

Misschien levert dat ook wel weer een nieuw avontuur op… Maar ik 

hoop dat het gewoon een gezin is met kinderen van ongeveer negen 

of tien.
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Meer 
over bodemdieren

Wist je dat…

Z  ... bodemdieren dieren zijn die net boven of onder de grond 

leven?

Z   ... een mol een echte graafkampioen is? Binnen een uur 

kan het dier een ondergrondse gang van veertien meter 

lang graven! Een mol kan zich ultrasnel door de gangen 

bewegen, zowel voor- als achteruit. Dat komt ook doordat 

de haren van zijn vacht kunnen kantelen. Die houden de 

mol dus niet tegen in een nauwe gang.

In dit boek lees je hoe nuttig bodemdieren zijn. We hebben ze nodig om 
de grond gezond te houden, zodat er planten kunnen groeien, die dieren 
en mensen dan weer kunnen eten. Ook houden bodemdieren de grond 
schoon en opgeruimd. En er zijn nog veel meer dingen te vertellen over 
deze kleine helden. Lees maar verder…

Duizendpoot



Meer 
over bodemdieren Z   ... mannetjesmieren maar kort leven? Na een paar dagen 

of een paar weken gaan ze dood. Maar de koningin kan 

wel dertig jaar oud worden! Dat doet geen enkel ander 

insect haar na!

Z  ... duizendpoten razendsnelle jagers zijn? Ze gebruiken 

hun gifklauwen om hun prooi mee te verlammen. 

Duizendpoten hebben trouwens geen duizend poten. De 

‘gewone’ duizendpoot heeft er meestal dertig. 

Z   ... miljoenpoten tussen de tachtig en vierhonderd poten 

hebben? Ze lopen er heel langzaam mee. Het zijn dan ook 

geen jagers, maar planten- en afvaleters. Als er gevaar 

dreigt, rennen ze niet weg, maar rollen ze zich op tot een 

spiraal.

Z   ... een wolfspin niet voor niets zo heet? De spin jaagt 

op de grond en niet in een web. Hij rent naar zijn prooi, 

springt erop en bijt. Net als een wolf dus…

Z   ... hooiwagens kunnen ruiken met hun lange, dunne 

poten? Er zitten namelijk geurharen aan, die een luchtje 

kunnen oppikken. Als een hooiwagen in gevaar is, 

kan het dier zo’n poot loslaten. Die blijft dan nog even 

bewegen om de vijand af te leiden. Intussen gaat de 

hooiwagen er snel vandoor. 

Wolfspin 

MierenkoninginBosmier

Hooiwagen 77
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Z  ... een regenworm bijna alle soorten plantenrestjes lust? 

Alleen van bamboebladeren wordt hij misselijk.

Z  ... huisjesslakken hun huisje kunnen afsluiten? Het is een 

truc om een droge periode te overleven.

Z  ... naaktslakken ooit een huisje hadden? Lang geleden 

hadden de voorouders van de naaktslak wel een huis. 

Nu kunnen de dieren zich heel plat maken en zo door de 

smalste kiertjes kruipen.

Z  ... pissebedden zelf nooit hoeven te plassen? De afvalstoffen 

die ze kwijt moeten, verdampen en gaan dan door het 

pantser heen. Vroeger geloofden mensen dat het uitstrooien 

van gemalen pissebedden tussen de lakens hielp tegen 

het bedplassen van kinderen. Soms moesten kinderen zelfs 

pissebedden eten!

Regenworm Tijgerslak

Huisjesslak Pissebed
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Z  ... het sterkste insect ter wereld de rundermestpillen-

draaier is? Dat is een soort mestkever. Hij kan wel 

1.141 keer zijn eigen lichaamsgewicht trekken. Dat is 

hetzelfde als een mens die zes dubbeldekkerbussen met 

passagiers trekt!

Z  ... je niet aan het aantal stippen kunt zien hoe oud 

een lieveheersbeestje is? Sommige mensen denken 

dat. Maar het aantal stippen heeft te maken met de 

soort. Sommige soorten lieveheersbeestjes hebben 

bijvoorbeeld zeven stippen en andere wel dertien.

Z  ... glimwormen (ook wel vuurvliegjes) niet eten? Alleen  

de larven eten hun buik vol. 

Z  ... vuurwantsen van warmte houden? Door de klimaat-

verandering wordt Nederland dus steeds geschikter 

voor deze insecten en zie je ze steeds meer.

Miljoenpoot Mestkever

Vuurwants

L
ieveheersbeestje

Bron: www.bodemdierendagen.nl

Meer ontdekken? 
Vraag de juf of meester om het lespakket aan te vragen 
of ga op bodemdierensafari tijdens de Bodemdierendagen.



Vond je het 
leuk om over 
bodemdieren 
te lezen? 
Dan mag je dit boek van Jolanda 
Horsten niet missen:

Voor een project van school moet Luk 

tegels weghalen uit het terras in de 

tuin. Maar dát vindt zijn moeder niet 

zo’n goed idee. Daarom verzint Luk 

een plan. Een plan waarmee hij de 

dieren die onder de grond leven 

ook een beetje kan helpen. Het is 

alleen wel een spannend en soms 

ook gevaarlijk plan… Gelukkig 

wordt Luk geholpen door zijn 

dappere buurmeisje Layla en 

zijn oma, die ziek op bed ligt en 

slimme tips geeft. 

En wat gebeurt er intussen onder de grond? 

Je ontdekt het allemaal in dit leuke boek!

Alle bee(s)tjes helpen





Julan is net verhuisd naar wat de saaiste wijk van Nederland lijkt. 
Maar die gedachte verdwijnt al snel als er een nieuwe buurvrouw in 
de straat komt wonen. Samen met zijn vriendin Sifra en zijn kleine 
zusje Mollie gaat Julan bij deze mevrouw Mol op bezoek. En dan 
gebeuren er vreemde dingen…

Hoe kunnen drie kinderen ervoor zorgen dat het veldje in de nieuwe 
woonwijk niet vol gelegd wordt met stoeptegels? Ontdek in dit 
spannende verhaal hoe mevrouw Mol dat voor elkaar probeert te 
krijgen en vooral… waarom ze dat wil!

 
 Mol

Mevrouw

EN ANDERE 
(NIET ZO HEEL) VREEMDE FIGUREN
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