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1. Tegeltje Tik

‘Wat doe JIJ nou?’ 

Mama steekt haar hoofd door de keukendeur. 

Luk sjort op zijn knieën in de tuin aan een stoeptegel. Hij ligt al een 

beetje los. 

‘Ik haal deze tegel eruit. Het is voor een project op school.’ 

‘Stoeptegels uit het terras halen? Voor een project op school? Is 

meester Martijn gék geworden. Laat hem zijn eigen tuin slopen.’ 

Mama hapt naar adem. 

‘Dat dóet hij ook,’ zegt Luk. ‘De hele klas doet mee. We halen allemaal 

een tegel uit de tuin. Er zijn te veel tegels en stenen in de stad. Er 

moet meer groen komen. Dat geeft ruimte voor de vogels, de vlinders 

en de bijen. En het regenwater kan beter weglopen. Anders krijg je 

overstromingen bij een stortbui.’ 

‘Heb je dat allemaal al geleerd?’ vraagt mama. 

Luk knikt. Hij voelt zich opeens een beetje trots. 

‘Nou,’ zegt mama. ‘Dan heb je dat hele project niet meer nodig. 

Meester Martijn heeft zijn doel al bereikt. Leg die stoeptegel terug in 

het terras en kom naar binnen. We gaan aan tafel.’

Mama schept een flinke berg pasta met spinazie op zijn bord. 

‘Lekker,’ zegt Luk. ‘Ik heb trek.’ 

‘Vertel eens wat meer over die stoeptegel,’ zegt mama. Ze klinkt al 

vriendelijker. 
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‘We doen met de klas een project,’ zegt Luk. ‘Alle Beestjes Helpen. 

De stad is te grijs. Er zijn meer stenen dan planten en bomen. In een 

stad vol beton kunnen de vogels, vlinders en bijen niet leven. Maar 

ook de kleine beestjes niet. De torretjes, regenwormen, pissebedden 

en duizendpoten. We hebben ze allemaal nodig om planten te laten 

groeien. En de planten hebben we weer nodig als voedsel en om 

zuurstof te maken. Dus als we een tegel uit de tuin halen, komen er 

vanzelf meer dieren en planten.’ 

‘En daarom moet onze tuin aan gort…’ zegt mama. 

‘Tuin… tuin…’ zegt Luk. ‘Onze tuin bestaat uit één groot terras. Alles ligt 

vol tegels.’ 

‘Dat scheelt heel veel werk,’ zegt mama. ‘Niet spitten, planten, 

snoeien, bemesten, graven, maaien en weet ik wat allemaal. Gewoon 

lekker op een stoel in de zon zitten, als hij schijnt.’ 

‘We kunnen toch wel één tegel missen.’

‘Dat ziet er toch gek uit, Luk. Een terras waar een tegel uit is. Als een 

puzzel waarvan een stukje ontbreekt.’ 

‘Misschien zou een tegel eruit voor jou ook goed zijn,’ zegt Luk. 

‘Voor mij? Waarom?’

‘Mensen in een groene omgeving hebben minder stress. Jij bent altijd 

aan het sjouwen. Als ik ’s morgens naar school ga, ben je al naar je 

werk. Dan kom je thuis. Vlug, vlug koken en eten. En ’s avonds ga je 

vaak naar oma.’ 

Mama aait hem over zijn bol. 

‘Ben ik er te weinig?’ vraagt ze. 

Luk haalt zijn schouders op. Hij weet het wel. Mama werkt hard, zodat 

ze alles kunnen betalen. En ze zorgt voor oma, die ziek is. Ze probeert 
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zoveel mogelijk thuis te zijn, maar dat lukt niet altijd. Luk kijkt zijn 

moeder aan. 

‘Mag er écht geen tegel uit de tuin?’ vraagt hij. ‘Ook niet in een klein 

hoekje?’ 

‘Het mag écht niet,’ zegt mama. ‘Ook niet in een klein hoekje. Ik heb 

het heus druk genoeg.’ 

Luk slikt de laatste hap door. ‘Is er nog een toetje?’ vraagt hij. 

‘In de koelkast,’ zegt mama. ‘Neem maar. Ik ga snel naar oma, dan ben 

ik op tijd terug. We kunnen nog een potje Wormen straks. Leuk?’ 

Luk knikt. Zijn gezicht staat nog boos. 

Zodra mama weg is, gaat Luk naar buiten. De tegel ligt weer op zijn 

plaats. Je kunt nog wel zien dat eraan gemorreld is. Het randje zand 

dat normaal strak tussen de tegels ligt, ligt slordig op het terras. Er 

kruipen een paar pissebedden en een duizendpoot rond. Die zijn zeker 

verdwaald nu hij hun dakje zo bruut heeft opgetild. Luk kijkt naar de 

duizendpoot. ‘Je hebt niet eens duizend poten,’ zegt hij. 

Hij wordt opnieuw kwaad. Waarom mag het nou niet?! Hij stampt met 

zijn voet op de tegel. Zo hard als hij kan. En nog een keer en nog een 

keer. 

Stomme mama!
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2. Aardbeving 
‘Hál-lo,’ roept Annelie. ‘Is er een aardbeving of zo? Ik moet me met alle 

macht vasthouden met die paar haren die ik heb. Arma, wat gebeurt 

er allemaal?’ 

‘Geen idee,’ zegt Arma. ‘Ik ben een pissebed, geen weerman. Maar 

het lijkt wel oorlog. Eerst dat felle licht terwijl ik lig te slapen. En nu 

die herrie. De lucht trilt ervan. Het is maar goed dat ik niet in mijn 

maandelijkse periode zit.’

‘Je wat?’

‘Dat weet je toch. Het schild op mijn rug groeit niet met me mee. Dus 

elke vier weken valt mijn oude schild eraf en krijg ik een nieuw, maar 

dan een maatje groter. Ach, daar heb jij als regenworm natuurlijk geen 

verstand van. Maar je snapt dat als er zo’n aardbeving komt terwijl ik 

net even zonder schild zit… Dan ben ik morsdood. Een pissebed zonder 

schild is zo zwak als een olifant zonder slagtanden.’ 

‘Het was een mensenjong,’ zegt Annelie. ‘Ik zag hem. Hij stond in het 

licht. En toen werd het weer donker. Ik weet niet hoe hij het deed, maar 

het was eigenlijk wel fijn. Eindelijk een beetje frisse lucht. Het werd 

hier de laatste tijd wel erg benauwd. Geen zonlicht. Nauwelijks water. 

Het werd steeds moeilijker om tunnels te graven. Ik dacht net: ik moet 

aan m’n spieren gaan werken. Maar nu… ik voel me al stukken beter. 

Wat een beetje zonlicht kan doen. Als het hier zo donker blijft, ga ik 

verhuizen.’ 

‘Dan verhuis ik met je mee,’ zegt Arma. ‘Het is hier een dooie boel. Graaf 

jij vast een gang naar een nieuw plekje? Dan doe ik nog een dutje.’ 
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3. Layla
‘Zoek je iets?’ 

Luk kijkt op. Hij zit weer op zijn knieën bij de tegel die hij gisteren 

uitgegraven heeft. Door een gat in de schutting ziet hij het hoofd van 

Layla, zijn buurmeisje. 

‘Ik moet een tegel uit de tuin halen,’ zegt hij. ‘Voor een project op 

school. Het is de bedoeling dat ik er foto’s van maak, maar mijn 

moeder wil niet dat ik in de tuin graaf. Ik weet niet hoe ik het moet 

oplossen.’ 

‘Simpel,’ zegt Layla. ‘Tegel eruit. Foto’s maken en de tegel terugleggen. 

Iedereen blij.’ 

‘Je snapt het niet. Het is de bedoeling dat er groen komt op de plaats 

van die tegel. Planten en bloemen. Ik moet van elke stap foto’s maken. 

Dit is pas stap een.’ 

Layla is even stil. ‘Moet het per se een tegel uit je eigen tuin zijn?’ 

vraagt ze. 

Luk haalt zijn schouders op. 

‘Ik denk van niet. Het gaat erom dat we de stad een stukje groener 

maken.’ 

‘Ik weet wat,’ zegt Layla. ‘Kun je meekomen?’ 

‘Ja hoor,’ zegt Luk. ‘Mama is pas om half zes thuis. We hebben nog 

anderhalf uur.’ 

Behendig wurmt Layla zich door het gat. Truffel, haar vuilnisbakkie, 

springt blaffend achter haar aan. Samen staan ze in de tuin van Luk. 
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‘Volg me,’ zegt Layla. 

Truffel denkt vast dat Layla het tegen hem heeft, want het hondje 

loopt pal naast haar baasje. Luk loopt achter hen aan. Layla loopt 

behoorlijk snel voor een meisje uit groep vijf. Ik ben bijna een kop 

groter dan zij, denkt Luk. En ik zit al in groep zes. Ik kan haar maar net 

bijhouden. 

Zonder een woord te zeggen, loopt Layla de achtertuin uit via de 

poort. Ze slaat de straat in. Links, rechts, nog een keer rechts. Een 

doodlopende weg in. Truffel en Luk volgen haar. 

Aan het einde van de weg stoppen ze. Layla, Truffel en Luk. Drie op 

een rij. 

Ze staan voor een groot verlaten gebouw. De meeste raampjes zijn 

kapot. Op het gebouw zijn letters geschilderd. Ze zijn oud en vervaagd. 

Als je goed kijkt, zie je nog dat er melkerij heeft gestaan. Raar woord. 

‘Dit is de oude melkfabriek,’ zegt Layla. ‘Kom mee. We moeten naar de 

achterkant.’ 

Samen lopen ze om de fabriek heen. Luk staat even stil en kijkt door 

een raampje zonder glas naar binnen. Er staan grote metalen dingen. 

Een soort raketten. Daar zat vroeger vast melk in. Hij moet eens aan 

oma vragen hoe dat zit. Melk komt toch van een koe? Dat wordt toch 

niet in een fabriek gemaakt?

De achterkant van de fabriek grenst aan een bos. Het is een 

verwilderd stukje met veel bomen en hoge planten. Tussen het bos 

en de fabriek ligt een terrein, een soort terras. Nou ja, terras… Je ziet 

amper wat het is. Of is geweest. Er zit een dikke laag mos op. 
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‘Pas op voor die gemene prikplanten,’ zegt Layla. ‘Die groeien tussen 

de tegels door.’ 

Layla raapt een stok op. Behendig duwt ze daarmee de struiken aan 

de kant. Ze glipt tussen de planten door. Luk blijft vlak achter haar. Zo 

kan hij mooi meeliften op het paadje dat Layla maakt. Truffel blijft stil 

staan. Zij heeft geen zin in prikplanten.

‘Kijk,’ zegt Layla. Ze tikt twee keer met haar stok op het terras. ‘Tegels. 

Je mag er zoveel uithalen als je wilt. Hier wordt niemand boos, want 

hier komt niemand.’ 

‘Zeker weten?’ vraagt hij. 

‘Dat zie je toch. Hier is al eeuwen niemand geweest.’ 

‘Hoe weet jij de weg hier zo goed?’

‘Ik kom hier vaak met Truffel. Ze is dol op dit bos.’ 

‘Mogen we hier eigenlijk wel komen?’ vraagt Luk. 

Layla giechelt. ‘Heb je dat bord gezien?’ vraagt ze. ‘Toen we het terrein 

op liepen?’ 

‘Wat voor bord?’ 

‘Een blauw bord met Verboden voor onbevoegden.’ 

‘Onbevoegden?’ vraagt Luk. ‘Wat zijn onbevoegden?’ 

‘Precies,’ zegt Layla. ‘Dat weten wij niet. En dus mogen we hier komen. 

Het is bovendien je beste kans om mee te doen aan ‘Alle Beestjes 

Helpen.’ 

Luk knikt en kijkt om zich heen. 

‘Het ís hier eigenlijk al groen,’ zegt hij. 

‘Dat lijkt zo,’ zegt Layla. ‘Maar het is allemaal mos en wat prikplanten.’ 

Luk voelt aan een tegel. ‘Die krijg ik er nooit uit,’ zegt hij. 
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‘Je hebt het toch eerder gedaan?’ zegt Layla. ‘We gaan morgen terug. 

Maak even een foto. Dan kun je die vast aan meester Martijn laten 

zien.’ 

Luk pakt zijn mobiel. Hij is er trots op. Er zijn niet veel kinderen in zijn 

klas met een mobiel. Mama vindt het fijn dat ze hem kan bellen als ze 

aan het werk is. 

Luk richt zijn camera op het terras. Layla pakt zijn hand en duwt die 

naar beneden. ‘Je kunt beter een foto maken van één tegel,’ zegt ze. 

‘En dan heel dichtbij, zodat meester Martijn niet ziet waar je bent. Hij 

weet wél wat onbevoegden zijn, denk ik.’ 
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4. Oma
‘Ga je mee naar oma?’ vraagt mama. 

‘Ja leuk,’ zegt Luk. 

‘We gaan op de fiets,’ zegt mama. 

‘Daar pas ik niet meer op,’ zegt Luk. Hij zucht. 

‘Het spijt me, Luk. Ik moet nog even doorsparen. Dan krijg je een 

nieuwe. We doen eerst boodschappen en daarna eten we bij oma. Dat 

vindt ze gezellig.’ 

‘Hoi oma!’ roept Luk. Hij roept zo hard hij kan. Dan hoort ze dat ze 

eraan komen. Oma ligt in bed. Ze kan er niet meer uit. De dokter wilde 

eigenlijk dat ze naar een verpleeghuis zou gaan, maar dat wil oma 

niet. ‘Ik woon al meer dan vijftig jaar in dit huisje,’ zei ze. ‘Ik ben er niet 

geboren, maar ik ga er wel dood!’ 

Dus nu komen er elke dag mensen om voor oma te zorgen. Ook mama 

gaat er vaak heen. Ze doet de boodschappen en de post. Ze belt met 

dokters, ruimt op, doet de was en ze masseert oma’s voeten. Dat vindt 

oma heerlijk. Luk gaat regelmatig mee. Bij oma is het fijn. Ze kan niet 

meer lopen en haar hoofd zit vol ziekte, maar gelukkig ook nog met 

grappen en liefs. 

‘Hoi mam,’ zegt mama. Ze geeft oma een kus. ‘Kijk eens wie ik heb 

meegenomen.’ 

‘Ha, ge-Lukkie,’ zegt oma. Zo noemt ze hem al zijn hele leven. 

Luk geeft oma een knuffel. 
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‘Kletsen jullie maar wat,’ zegt mama. ‘Dan ga ik beneden koken.’ 

‘Heb je nog avonturen beleefd?’ vraagt oma. 

‘Niet echt,’ zegt Luk. ‘En jij?’ 

Oma schiet in de lach. ‘Avonturen,’ zegt ze. ‘Vanuit mijn bed? Nee. 

Ik dénk wel veel aan avonturen. Avonturen van vroeger. Toen ik nog 

op de boerderij woonde, met mijn broertje en mijn ouders. Dat er een 

kalfje geboren werd. Of dat ik mijn vader mocht helpen in de stallen. Of 

met melken.’ 

Melken! Natuurlijk. 

Luk pakt zijn mobiel. ‘Misschien heb ik toch een avontuur beleefd,’ 

zegt hij. ‘Kijk eens.’ 

Hij laat oma de foto zien van de tegel achter de melkfabriek. 

‘Dit is bij een oude fabriek. Er staat melkerij op en binnen staan grote 

stalen raketten. Daar heeft vast melk in gezeten. Maar wat ik niet 

snap… kóeien geven toch melk. Dat wordt toch niet in een fabriek 

gemaakt?’ 

‘Heel goed van je, Lukkie,’ zegt oma. ‘Koeien geven melk. Die kun je 

opdrinken, maar je kunt er ook karnemelk, kaas of boter van maken. Of 

drinkyoghurt en kwark. Dát doen ze in een melkfabriek, want dat kan 

een koe niet. Vroeger werd de melk opgehaald bij de boerderij en naar 

de melkfabriek gebracht. Maar waarom heb je een foto van die groene 

bende?’

‘Groene bende? Deze tegel ga ik eruit halen voor een project op 

school. Er moet meer groen komen in de stad. De hele klas haalt een 

tegel weg. Op dat plekje kunnen dan bloemen groeien.’

‘Waarom haal je niet gewoon een tegel uit je eigen tuin?’ 
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Heel even denkt Luk aan mama. 

‘Een tegel uit de tuin,’ zegt hij dan. ‘Wat saai. Dan beleef ik toch nooit 

avonturen.’ 

‘Je bent een wijs kind,’ zegt oma. ‘Avonturen komen niet naar je toe. Je 

moet ernaar op zoek.’ 
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5. Tegeltje Tik II
Het is woensdagmiddag. Layla en Luk zijn weer bij de oude 

melkfabriek. Truffel is met hen mee gewandeld. 

‘Je zou gereedschap meenemen,’ zegt Layla. 

Luk trekt twee schroevendraaiers uit zijn kontzak. ‘Tada!’ 

‘Twee schroevendraaiers?’ zegt Layla. ‘Voor die grote, zware tegels? 

Je bent gek.’ 

‘Let maar op. Welke tegel nemen we?’ 

‘Kies maar,’ zegt Layla. ‘Het is jouw project.’ 

Ze danst op het terras. 

‘Neem je deze?’ Ze stampt op een tegel. Dan danst ze verder en 

stampt ze op een andere tegel. ‘Of deze?’ 

‘Kijk uit! Het is hier glad. Dadelijk val je in een prikkelstruik.’ 

Layla trekt zich er niets van aan. Ze danst verder en stopt bij een 

andere tegel. ‘Je mag ook deze kiezen.’ Ze tikt met een stok op de 

tegel. 

‘Ik kies de middelste tegel,’ zegt Luk. ‘Een gat in het midden. Dat valt 

lekker op. Hier, pak aan.’ 

Luk geeft Layla een schroevendraaier. ‘Je moet ermee langs de randen 

krassen.’

Zelf gaat hij met de andere schroevendraaier aan de slag. Samen 

schrapen ze langs alle randjes van de tegel. Grote stukken mos en 

zand komen los. 

‘Goed zo. Er komt al wat ruimte.’ 

Luk zet zijn schroevendraaier in het randje en kantelt hem. De tegel 
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komt een stukje omhoog. 

‘Nu moet jij jouw schroevendraaier ertussen zetten.’ 

BAM!

Met een klap valt de tegel terug in het terras. 

‘Nog een keer,’ zegt Luk. 

Dit keer gaat het beter. De tegel steunt nu op twee schroevendraaiers 

en staat een stukje omhoog, als een deur die op een kiertje staat.

‘Tillen,’ zegt Layla. 

‘Wat zwaar,’ zegt Luk. ‘Deze tegels zijn veel groter dan de tegels in 

onze tuin.’ 

Samen slepen Layla en Luk de tegel over het terras naar de kant. Luk 

kijkt naar het terras. Mama heeft gelijk, denkt hij. Het ziet eruit als een 

puzzel waarvan een stukje ontbreekt. Wel mooi eigenlijk. 

Van: Luk

Aan: Oma 

Kijk oma, deze tegel heb ik er zelf uitgehaald. Samen met Layla. 

Van: Oma

Aan: Luk

Wat goed, ge-Lukkie van me. Daar kun je een mooi tuintje in maken.



19

6. Oorlog 
‘Ik ben net verhuisd en nu breekt hier ook oorlog uit,’ zegt pissebed 

Arma. ‘Ik weet niet of ik hier wil blijven.’ 

‘Het is wel lekker licht geworden,’ zegt Annelie de regenworm. ‘En eh… 

zag je dat?’ 

‘Zag ik wat?’ 

‘Weer dat mensenjong. Je weet wel, dat ik al eerder heb gezien.’

‘Misschien is hij ook verhuisd,’ zegt Arma. 

‘Of misschien volgt hij ons,’ zegt Annelie. ‘En is hij een spion.’

‘Typisch iets voor een dwaze regenworm, om zoiets te zeggen,’ zegt 

Arma. ‘Ga een tukkie doen. Net als ik.’ 

‘Daar zou ik nog even mee wachten,’ zegt Annelie. ‘Daar loopt Myria 

de duizendpoot.’

‘Oei, duizendpoten zijn geen vrienden van me. Als Myria honger krijgt, 

ben ik er geweest. Bedankt voor de tip.’ 

Snel trekt Arma zijn pootjes en antennes in. Hij rolt zich op tot een 

balletje. Annelie geeft hem een knipoog. ‘Heel goed,’ zegt ze. ‘Als ik 

niet beter wist, zou ik denken dat je dood bent. En dode pissebedden, 

daar loopt Myria met een grote boog omheen, met haar duizend 

poten.’ 

‘Wat er in het echt maar dertig zijn,’ zegt Arma. ‘De vieze opschepster.’ 

En dan doet Arma snel weer of hij dood is.



20

7. Meester Martijn 
‘Kijk,’ zegt meester Martijn. 

Hij sluit zijn laptop aan op het bord. ‘Jullie hebben allemaal een foto 

gestuurd van je tuin.’ 

Op het bord verschijnen veel foto’s van tuinen en terrassen. En uit al 

die terrassen is één tegel weg. 

Luk slikt. Alle kinderen mochten dus een tegel uit hun tuin halen. Nou 

ja, misschien ook niet. Andere kinderen denken ook dat dit zijn tuin is. 

Je ziet niet dat de foto is genomen achter de melkfabriek. De meeste 

tegels zijn uit een hoekje gehaald, maar sommige ook midden in de 

tuin. Bij andere kun je niet zien waar ze lagen. Dan zie je alleen een 

gat, net als bij zijn eigen foto. 

Meester Martijn wijst naar een tuin waar een klinker uit is. ‘Van wie is 

deze?’ 

Yasmina steekt haar vinger op. ‘Van mij, mees.’ 

‘Jullie hebben klinkers in de tuin,’ zegt meester Martijn. ‘Die zijn niet 

groot. Misschien mag je er nog eentje uit halen.’

‘Je zei dat alle beetjes helpen,’ zegt Yasmina. ‘Mijn moeder vond dit 

genoeg.’ 

‘Dat snap ik,’ zegt meester Martijn. ‘En er kan zeker een plantje 

groeien.’ 

‘Van wie is deze tegel?’ vraagt meester Martijn. ‘Wat een joekel.’ 

Luk steekt zijn vinger op. 

‘Hebben jullie zulke grote tegels in de tuin?’ 

Luk zegt niks. Hij heeft geen zin om te vertellen dat dit zijn tuin niet 
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is. Dat wordt alleen maar lastig. En wie niks zegt, kan ook niet liegen. 

Hij moet er gewoon voor zorgen dat je op zijn foto’s nooit iets ziet van 

de melkfabriek. Dan komt meester Martijn er nooit achter. 

‘Ik heb ook een tegel uit mijn tuin gehaald,’ zegt meester Martijn. 

Hij laat een foto zien van zijn tuin.

‘Maar jij had al veel groen!’ roept Tibbe. 

‘Er kon nog een beetje bij,’ zegt meester Martijn. ‘Meer ruimte voor de 

plantjes en dus voor de beestjes. Wat is de volgende stap?’ 

‘Planten erin,’ roept Yasmina. 

‘Precies,’ zegt meester Martijn. ‘Maar kijk eens hier.’ Hij wijst naar 

een paar foto’s. ‘Wit zand. Dat is niet vruchtbaar, dus er kan niets op 

groeien. Jullie moeten de grond vruchtbaar maken. Je kunt de grond 

het beste omspitten en er dan potgrond en mest bij doen. Als je dat 

hebt gedaan, maak je een nieuwe foto. Maar nu gaan jullie aan je 

weektaak werken.’ 

Luk en Layla lopen naar huis. 

‘Ik heb potgrond nodig,’ zegt Luk. ‘Voor de tuin. Hoe kom ik daaraan?’ 

‘Het tuincentrum,’ zegt Layla. 

Luk zucht. 

Alles in het tuincentrum kost geld. En hij heeft geen geld. Eigenlijk 

krijgt hij elke week een euro zakgeld, maar mama vergeet die steeds 

te geven. Luk denkt dat ze het niet vergeet. Ze heeft het nodig voor 

boodschappen. Mama werkt hard. Soms neemt ze ’s avonds een extra 

baantje, maar dat is lastig nu oma ziek is. 

Hij zucht weer. 
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‘Je oma,’ zegt Layla. ‘Heeft zij geen potgrond?’ 

Luk denkt aan oma. Zou er in haar schuurtje nog een zak potgrond 

staan? Als ze het heeft, mag hij het hebben. Zo is oma. 

‘Weet je,’ zegt hij. ‘Ik stuur haar een berichtje.’

Van: Luk

Aan: Oma 

Oma, heb jij potgrond in je schuurtje? Het is voor mijn project op 

school. 

Even later klinkt er een pingeltje. 

‘Dat is snel,’ zegt Layla. 

Luk lacht. ‘Oma antwoordt altijd snel. Ze heeft niks anders te doen.’ Hij 

opent het bericht. 

Van: Oma

Aan: Luk

Potgrond is allemaal onzin, Lukkie. Geldklopperij. Je moet gewoon 

een molshoop afgraven. Niks vruchtbaarder dan dat. En nog gratis 

ook. 

‘Een molshoop,’ zegt hij. ‘Oma zegt dat we een molshoop moeten 

uitgraven. Daar wordt onze tuin vruchtbaar van.’ 

‘Leuk bedacht,’ zegt Layla. ‘Maar waar vinden we die?’

‘We gaan gewoon door de buurt fietsen,’ roept Luk. ‘Tot we er een 

vinden.’ 

‘Zullen we dan mijn fiets nemen?’ vraagt Layla. Luk slikt. 

‘Goed,’ zegt hij dan. ‘Maar ík fiets.’ 
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8. Waar is de mol? 
Het water gutst uit Layla’s haren. Haar shirt plakt tegen haar buik en 

rug. Ze staat op de bagagedrager van de fiets. Op haar rug bungelt 

een rugzak met een schepje en een lege vuilniszak. Luk fietst en 

Layla kijkt om zich heen. Ze knijpt haar ogen tot spleetjes om ze te 

beschermen tegen de regen. Vanaf deze hoogte kan ze ver kijken. Niet 

dat het helpt. Er is geen molshoop te zien. 

Ze rijden steeds verder hun buurt uit. ‘Ik mag niet zo ver van huis,’ 

zegt Luk. 

‘Van de politie?’ vraagt Layla.

‘Van mijn moeder.’ 

‘Dat weet ze toch niet. Ze is aan het werk. En niemand die ons ziet. Met 

dit weer blijven alle grote mensen binnen. Als we om half zes… DAAR!’ 

roept ze plotseling. ‘Een knoeperd van een molshoop. In dat weiland. 

Die kant op.’ 

Luk geeft het stuur een ruk naar links, de kant die Layla aanwijst. 

Layla kan zich nog net vasthouden aan zijn schouders. Ze gooien 

de fiets op de grond. Layla voelt aan het hek. ‘Dicht,’ zegt ze. ‘Ze zijn 

zeker bang dat de koeien weglopen. Maar volgens mij kunnen we er 

makkelijk overheen klimmen.’ 

Even later staan ze in het weiland. Ze lopen naar de grote donkere 

hoop in het midden. Als ze er bijna zijn, begint Luk te lachen. ‘Doe dat 

schepje maar weer in de rugzak,’ zegt hij. ‘Dit is geen molshoop, maar 

een koeienvlaai.’ 
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Layla giechelt. Ze knijpt haar neus dicht. ‘Die kunnen we ook 

meenemen,’ zegt ze. ‘Als mest voor onze tuin.’ 

‘Onze tuin? Onze tuin?’ zegt Luk. ‘Volgens mij is het míjn tuin, van míjn 

project, van míjn meester Martijn uit míjn klas.’ 

‘En volgens mij heb ík je aan dat plekje geholpen,’ zegt Layla. ‘Waar we 

nu ónze tuin aan het maken zijn.’ Ze klinkt vinnig. 

Luk kijkt haar aan. ‘Je hebt gelijk,’ zegt hij. ‘Het is fijn dat je helpt. Maar 

die koeienpoep nemen we niet mee, hoe vruchtbaar ook. We zoeken een 

molshoop. Onze tuin moet vruchtbaar worden.’ Het woord onze spreekt 

hij langzaam uit. 

‘Goed zo,’ zegt Layla. ‘Maar misschien moeten we toch die berg poep 

meenemen, want molshopen zijn er niet. We rijden al een uur door de stad.’

‘Kom op, we fietsen terug via een andere weg. Er moet toch ergens een 

molshoop liggen.’ 

Layla en Luk rijden door een villawijk, niet ver van hun eigen straat. 

‘Daar!’ roept Layla. Ze wijst naar een grasveld. ‘Dat is zeker weten een 

molshoop. Wat zeg ik. Het zijn er wel tien. Of twintig.’

Layla springt van de fiets. Luk stapt rustig af. Om het grasveld staat een 

haag. Ze kunnen er makkelijk overheen springen. 

‘Dit is geen gewoon grasveld,’ zegt Luk. 

Layla knikt.

‘Dit is iemands tuin. Iemands grote tuin. Bij iemands grote huis.’ 

Layla kijkt omhoog. ‘En daar hangt iemands camera.’

‘Ik denk niet dat we deze molshoop moeten afgraven,’ zegt Luk. 

‘In elk geval niet nu,’ zegt Layla. ‘Kom mee, weg hier bij die camera. Ik 

heb een plan.’ 
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9. Avontuur 
Het is half een in de nacht. Luk ligt met zijn kleren aan in bed. Het 

regent gelukkig niet meer. In het buurhuis wacht Layla op hem. Om 

één uur hebben ze afgesproken bij het poortje. Naast zijn bed staat de 

rugzak met het schepje en de vuilniszak. 

Zal ik al opstaan? denkt hij. Nee, het is pas vijf over half een. Dan ben 

ik veel te vroeg. 

Luk draait zich om, zo zacht hij kan. Mama is al naar bed. Om half 

twaalf hoorde hij haar naar boven gaan. Gelukkig slaapt ze vast, maar 

stel dat ze wakker wordt? Wat moet hij dan zeggen? 

Eindelijk. Het is tien voor een. Zachtjes sluipt Luk zijn bed uit. Zijn 

rugzak hangt op zijn rug en zijn sneakers draagt hij in zijn hand. 

Die doet hij pas buiten aan. Heel langzaam draait hij de sleutel van 

de keukendeur om. Millimeter voor millimeter. Muisstil duwt hij de 

keukendeur open. Hij kijkt naar het raam van mama’s slaapkamer. 

Gelukkig, er brandt geen licht. Duimen dat mama doorslaapt. Met een 

klein klikje duwt hij de keukendeur dicht. Nu maar hopen dat er geen 

inbrekers komen. 

Luk glipt door het gat in de schutting. Layla staat al op hem te 

wachten. ‘Het was moeilijk om Truffel stil te houden,’ zegt ze. ‘Ze wilde 

mee.’ 

‘Hoe heb je haar stil gekregen?’
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Layla glimlacht. ‘Een flink stuk worst doet wonderen. Hopelijk wordt 

ze niet misselijk. Pak aan.’ Ze geeft hem een zwarte bivakmuts. ‘Dan 

herkent de camera ons niet.’ 

Zelf knoopt ze een zwarte sjaal om haar hoofd. Slim. 

De molshopen liggen er nog. In het maanlicht zien ze er meteen tien of 

vijftien liggen. 

‘Kom mee,’ fluistert Layla. Ze heeft het schepje uit de rugzak gehaald 

en klimt over de haag. 

Luk blijft staan. 

‘Kom nou,’ zegt Layla. ‘We hebben geen tijd. Straks komen die mensen. 

We willen toch een molshoop.’ 

Luk zuigt zijn longen vol lucht. ‘Ik weet niet of ik dit durf,’ zegt hij dan. 

‘Het is toch stelen.’ 

‘Welnee,’ zegt Layla. ‘Deze mensen zijn blij. Ze willen helemaal geen 

molshopen in hun nette tuin. We helpen hen.’ 

Luk slikt. ‘Ik weet het niet,’ zegt hij.

‘Kom op, bange avonturier,’ zegt Layla. ‘Pak die vuilniszak en help me.’ 

Met stevige passen loopt ze naar de grootste molshoop, midden op 

het grasveld. Luk zuigt zijn longen weer vol lucht en loopt haar dan 

achterna. Snel maakt hij een foto van de hoop. Voor oma. 

Luk houdt de vuilniszak open. Layla schept het zand erin. Met haar 

vingertoppen tast ze de afgegraven molshoop af. 

‘Voel eens,’ zegt ze tegen Luk. ‘Hier zit een gaatje. Dat is de uitgang 

van de mollengang.’ 

Voorzichtig steekt Luk zijn vinger in het gaatje dat Layla aanwijst. 

Ze heeft gelijk. Snel trekt hij zijn vinger terug. Straks komt die mol. 
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Die hapt zo in zijn vinger. Het is wel slim bedacht door de mol. Dit 

gaatje is een soort deurtje. Daardoor heeft de mol het zand dat hij 

heeft afgegraven naar buiten geMartijnt.

 

De vuilniszak zit al aardig vol. ‘Nog eentje,’ zegt Layla. ‘Die daar is 

lekker groot.’ 

‘Dat is veel te dicht bij het huis,’ zegt Luk. ‘Straks worden die mensen 

wakker.’ 

‘Welnee. Het is midden in de nacht. Iedereen ligt lekker te slapen.’ 

Zachtjes lopen ze naar de molshoop. Layla knielt naast de hoop en 

dan… 

Floep… Floep… Floep…

Er gaan drie, vier lampen tegelijk aan. Luk en Layla zitten midden op 

een fel verlicht grasveld. Nu gaat er in het huis ook een lamp aan. Een 

raam gaat open.

‘Is daar iemand?!’ klinkt een zware mannenstem. 

Layla grijpt de rugzak. ‘Rénnen,’ fluistert ze. 

Zo hard ze kunnen rennen ze naar de haag, hup eroverheen. Layla 

springt op de fiets. Met een duiksprong zit Luk bij haar achterop. 

Layla fietst zo hard ze kan naar huis. Luk kijkt achterom. Gelukkig, 

er komt niemand achter hen aan. De vuilniszak drukt zwaar op zijn 

schouder.
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10. Ontvoerd? 

‘Mijn hoofd!’ roept Piet de regenworm. 

‘Help, ik word misselijk,’ roept een spinnetje. 

‘En ik dan,’ zegt Seeger. ‘Ik zit rustig in mijn slakkenhuis. Plotseling 

vlieg ik door de lucht. Ik weet niet meer waar het dak of de vloer is. Ik 

denk dat ik een hersenschudding heb.’ 

‘Jij hébt tenminste een dak boven je hoofd,’ zegt Tigris. ‘Maar ik? Hoe 

moet ik me als tijgernaaktslak beschermen? Ik heb me nog nooit zo 

bloot gevoeld.’ 

‘Ik maak me zorgen,’ zegt Piet. ‘Wat gaat er met ons gebeuren? Het 

was toch al een nare dag. Mijn beste vriend is opgegeten door een 

mol. En mijn lieve vriendin Pieternel is door diezelfde mol onthoofd 

en naar een hok gesleurd. Ik durfde bijna niet te kijken. Er lagen 

honderden regenwormen. Allemaal zonder hoofd. En allemaal met 

hun lijf in de knoop. Zelf kon ik nog net wegduiken. En nu zit ik hier 

opgesloten. Wat is dat koude, gladde spul in mijn nek? En waarom is 

het zo donker?’ 

‘Ik denk dat we ontvoerd zijn,’ zegt Tigris. ‘Misschien willen ze losgeld 

voor ons.’ 

‘Losgeld voor bodemdieren? Dat heb ik nog nooit gehoord,’ zegt Piet. 

‘Nou,’ zegt Tigris. ‘We doen wel belangrijk werk. Ik ben bijvoorbeeld 

een eersteklas opruimer. Dat is echt wel wat waard.’ 

‘En wie gaat er voor ons betalen?’ 

‘Waarom vraag je dat aan mij?’ roept Tigris. ‘Ik wil hier alleen maar 
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weg. Ik zie geen hand voor ogen. Hallo! Hallo! Is hier toevallig een mol 

aanwezig? Eentje die een weg naar buiten kan knagen?’ 

‘Een mol!’ roept Piet. ‘Je bent gek! Dan gaan we er allemaal aan! Laten 

we blij zijn dat we nog leven.’ 
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11.  Een nieuw hoofd
‘Hoi oma!’ 

Luk roept onder aan de trap in oma’s huis. Daarna sprint hij naar 

boven, naar oma’s slaapkamer. Oma hangt half rechtop in bed. Ze legt 

haar boek weg als hij binnenkomt. Luk ploft op haar bed en geeft haar 

een voorzichtige knuffel. 

‘Hoe is het gegaan, ge-Lukkie?’ 

‘Ik heb een vet avontuur beleefd, midden in de nacht.’ Luk pakt zijn 

mobiel. ‘Kijk eens wat een grote molshoop.’ 

Oma lacht. ‘Dat is een verse. Kijk maar, hij lijkt op een piramide. Oude 

hopen zijn wat platter aan de bovenkant.’ 

‘Er waren heel veel hopen, oma. We hebben er vijf afgegraven. Ik denk 

dat er heel veel mollen waren.’ 

‘Nee hoor. Een mol leeft alleen, in zijn eigen gebied. Al die hopen 

zijn door dezelfde mol gemaakt. Mollen zijn kleine bodybuilders met 

gespierde voorpootjes. Ze kunnen gangen graven van wel zestig 

meter. En onderweg eten ze alle dieren op die ze tegenkomen. Een mol 

kan maar een paar uur zonder eten. Daarom legt hij een voorraadje 

aan. Van elke regenworm die hij tegenkomt, bijt hij de kop eraf, zodat 

hij niet meer weg kan lopen. Dan draait hij de worm in een knoop en 

sleept hem naar een holletje onder de grond. Er liggen er vaak wel 

honderden. Het is een soort koelkast.’ 

‘Wat zielig!’

‘Nou… als ik jouw hoofd eraf haal, ben je dood. Maar de kop van 

een regenworm kan er geloof ik weer aan groeien. Dan kan zo’n 
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regenworm alsnog ontsnappen. Hij heeft dus nog een kans.’ 

‘Ik wou dat jij een regenworm was.’

‘Zodat er bij mij ook een nieuw hoofd groeit?’

Luk knikt. Een nieuw hoofd voor oma. Een gezond hoofd natuurlijk. Dat 

zou fijn zijn. 

‘Dat gebeurt niet. Dat weet je, hè. Mijn hoofd wordt niet meer beter, 

Lukkie.’

Oma kriebelt door zijn haar. 

Luk neemt een extra hap lucht om de pijn in zijn buik niet te voelen.

‘Had mama door dat je ’s nachts bent weggegaan?’ vraagt oma. Ze 

gaat door met kriebelen.  

Luk schudt zijn hoofd. ‘Niet tegen haar zeggen, hoor.’

‘Ben je gek. Ik ga jouw avonturen toch niet verpesten. Als je je koppie 

maar gebruikt.’ 

Luk schiet in de lach. ‘Want ik krijg ook geen nieuw hoofd.’ 

‘Precies. Waar zijn de molshopen nu?’ 

‘In een vuilniszak, bij Layla in het schuurtje. Wat moeten we ermee 

doen?’

‘Naar je tuin brengen, natuurlijk. Zo snel als je kunt. Die grond zit vol 

beestjes en bacteriën. Die heb je hard nodig voor een gezonde tuin.’ 
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12.  Nieuwe vrienden 
Met een plof laat Layla de vuilniszak op het terrein achter de fabriek 

vallen. ‘Ik wist niet dat molshopen zo zwaar zijn,’ zegt ze. 

Luk schiet in de lach. ‘Ik ben blij dat je er bent,’ zegt hij. ‘Ik ben al 

begonnen met het uitgraven van het witte zand. Dat moet eruit, zegt 

meester Martijn. Want daar groeit niks in. Wil jij het overnemen? We 

hebben maar één schepje. Dan zoek ik ondertussen boomstammetjes 

in het bos, om op te zitten.’ 

Layla schept en Luk sjouwt. Als al het witte zand weg is, kieperen ze 

samen een deel van de molshopen in het lege vierkant op het terras. 

Voorzichtig verdeelt Luk het met zijn vingers over het vlak. 

‘Kijk, een regenworm,’ zegt Layla. ‘Die hebben we meeverhuisd.’ 

‘En een slak. Oei, die heeft het zwaar. Je bent weer vrij, slakkie. Ga 

maar een lekker blaadje eten. Wacht, ik maak een foto van je. Voor 

oma. Daar wordt ze vast blij van. En daar kruipt een spinnetje. Kijk dan, 

wat lief. Die mag ook op de foto.’ 

‘We hebben nog best veel molsgrond over,’ zegt Layla. ‘Misschien 

kunnen we er nog een tegel uit halen?’

‘Goed plan.’

Net als ze de randjes van een tegel aan het uitkrabben zijn, begint 

Truffel te blaffen. 

‘Dat dácht ik wel,’ klinkt een stem. ‘Wat een gave plek. Hoe komen 

jullie hieraan?’ 

Luk en Layla kijken elkaar aan. 

Daar staan Tess, Kevin en Lyn. Tess en Kevin zijn een tweeling. Ze 
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wonen in de straat achter hem. Lyn kent hij van school. Ze zat vorig 

jaar bij hem in de klas.

‘Hoe komen jullie hier?’ vraagt Layla. 

‘Gewoon,’ zegt Tess. ‘We zijn je gevolgd.’

‘Lekker dan,’ zegt Layla. 

‘We zagen jullie zo vaak langslopen en fietsen. We wilden weten waar 

jullie steeds naartoe gingen.’ 

Luk en Layla kijken elkaar weer aan. Is dit leuk of niet, seinen hun 

ogen naar elkaar. 

‘Wat doen jullie hier?’ vraagt Kevin.

‘Wat denk je zelf?’ vraagt Luk. Hij klinkt niet vriendelijk. Stiekem 

baalt hij dat hun plekje is ontdekt. Het is hún tuin. Maar ja, eigenlijk 

niet natuurlijk. Het terrein achter de melkfabriek is van niemand. Of 

van iedereen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar het voelt als 

hún tuin. Zíj hebben er een tegel uit gehaald. Zíj hebben die nare 

prikplanten weggehaald. Zíj hebben midden in de nacht een molshoop 

afgegraven. Zíj maken de grond hier gezond. En nu staan er drie 

kinderen letterlijk op de stoep die vragen wat ze aan het doen zijn.

Kevin pakt een stok en gooit die het bos in. Truffel rent erachteraan. 

‘Laat dat,’ zegt Layla. ‘Dat is mijn hond.’ 

‘Nou zeg,’ zegt Tess. ‘Doe niet zo raar. Hij gooit gewoon een stok.’

‘Geen ruzie maken,’ zegt Lyn. ‘Jullie zijn aan het graven.’ 

Ze kijkt naar de tegel, het schepje, de schroevendraaier en de losse 

tegel. 

‘Jullie graven er een tegel uit.’ 

Layla knikt. 
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‘Dat wil ik ook,’ zegt Lyn. 

‘Ik hou je niet tegen,’ zegt Layla. ‘Maar je zult het zelf moeten doen. 

Net als wij.’ 

Truffel komt het bos uit gerend met een stok. Die brengt ze naar Kevin. 

‘Het spijt me, hondje. Ik geloof dat zij ons hier niet willen hebben. We 

gaan maar weer eens.’

Kevin draait zich om en begint te lopen. Lyn en Tess volgen hem. 

Luk kijkt Layla aan. 

‘Wat gaan ze doen? Straks halen ze hun ouders. Of meester Martijn. Of 

de politie. Dan moeten we hier weg,’ zegt hij. 

‘Dan heeft niemand een tuin,’ zegt Layla. ‘En eigenlijk zijn ze heel 

aardig. Wij waren niet lief. Of vooral ik.’ 

‘Wacht!’ roept Luk. ‘Kom terug!’ 

Hij trekt een sprintje. Achter Lyn, Kevin en Tess aan. 

De tuin begint op een schaakbord te lijken. Er zijn tien tegels uit. Tess, 

Kevin en Lyn hebben een eigen gat. De tegels hebben ze er samen 

uit gehaald. En toen nog vijf. Met de twee gaten van Layla en Luk zijn 

het er tien. De overgebleven molshopen hebben ze verdeeld over de 

gaten. Samen sjouwen ze nog een paar boomstronken uit het bos. Die 

zijn handig om op te zitten. 

‘Ik ben blij dat jullie er zijn,’ zegt Layla.

‘Ik ook,’ zegt Lynn. ‘We hebben hier ons eigen plekje. Niemand hoeft 

het te weten.’

‘Sterker nog,’ zegt Luk. ‘Niemand mág het weten. Dit is onze geheime 

club.’

‘De Tegelclub,’ zegt Layla. ‘High five!’ 



36

Tien keer klinken er twee handen tegen elkaar. 

‘Tijd voor koekjes!’ roept Tess. Ze ritst haar rugzak open. Er rolt een 

pak sap uit en een rol koekjes. Om de beurt nemen ze een slok uit het 

pak en graaien ze in de rol koekjes. 

Truffel danst om hen heen. Kevin gooit een stok het bos in. ‘Apport, 

Truffel. Haal de stok!’ 

‘Ik stuur oma een paar foto’s,’ zegt Luk. 

Van: Luk

Aan: Oma 

De molshoop is verhuisd, samen met een regenworm, een paar 

slakken en een spinnetje. En we hebben hulp gekregen van Tess, 

Lyn en Kevin. Nu hebben we een club. De Tegelclub. 

Van: Oma

Aan: Luk 

Leuke foto’s, Lukkie. Goed werk. 

‘Wat is de volgende stap?’ vraagt Layla. 

‘Zaadjes,’ zegt Luk. ‘Hoe komen we daar nu weer aan?‘
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13.  Twee Tigrissen
‘Ho ho ho! Mijn huis! Kijk uit voor mijn huis!’ roept Seeger. ‘Ik rol alle 

kanten op.‘

‘Zeur toch niet steeds zo over je huis,’ roept Tigris. ‘Sommige slakken 

hébben niet eens een huis. Kijk naar mij.’ 

‘En naar mij,’ klinkt een stem. Op een groot blad zit nóg een 

tijgernaaktslak.  

‘Hé,’ zegt Tigris. ‘Jij ziet er hetzelfde uit als ik. Hoe heet je?’ 

‘Tigris,’ zegt de slak op het blad.

‘Wat toevallig. Zo heet ik ook.’ 

‘Twee Tigrissen, dat wordt gedoe,’ roept Seeger. 

‘Noem mij maar Tigris A,’ zegt Tigris. 

‘Nee,’ zegt de slak op het blad. ‘Ik was hier het eerst, dus ik ben 

Tigris A.’

‘Dan ben ik Tigris Z,’ zegt Tigris. ‘Maar zeg maar Tigris.’  

Seeger grinnikt. ‘Dan zijn jullie samen Tigris A tot en met Z en dan …’ 

‘Eh… hallo... mag ik even storen?’ vraagt Annelie. ‘Ik zie nog een nieuw 

gezicht. Wie bent u?’ 

‘Je mag wel jij zeggen, hoor. Ik ben Piet. En volgens mij zijn wij van 

dezelfde soort. Allebei regenworm.’ 

‘Aangenaam,’ zegt Annelie. 

‘Dat kun je wel zeggen. Wat een mooie verschijning ben jij. Met jou wil 

ik wel een paar uur kop tegen kont en kont tegen kop liggen. Als de 

omstandigheden wat natter zijn, natuurlijk.’ 

‘Rustig aan, hè,’ zegt Annelie. ‘Met je vieze praatjes over mijn kont. 
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Vertel eerst maar eens hoe je hier komt.’ 

‘Wij zijn ontvoerd. Ik denk door… ‘

Piet kijkt naar Luk en Layla. 

‘Je bedoelt de mensenjongen,’ zegt Annelie. ‘Ja, die hebben het druk 

met ons. Maar ze doen geen vlieg kwaad, hoor. Eigenlijk wordt het 

hier steeds beter sinds die twee er zijn. Meer licht. Meer lucht. En nu 

ook verse aarde. Dat is lekker graven. Ik heet trouwens Annelie. En ik 

vind dat we dat ene mensenjong moeten helpen. Hij is op zoek naar 

zaadjes, hoorde ik hem zeggen.’

‘Daar denk ik nog even over na,’ zegt Piet. ‘Ik ben nog niet vergeten 

dat hij me in een zwart ding heeft gestopt en heeft meegenomen uit 

die mooie tuin. Hoewel… het was daar best gevaarlijk met die mol. Ik 

ga eerst de buurt maar eens verkennen.’

Zijn oog valt op een wandelend lichtje. 

‘Wie ben jij?’ 

‘Mijn naam is Lampie. Ze noemen me vuurvlieg of glimworm, maar ik 

bén een kever.’ 

‘Het belangrijkste is dat je licht geeft in het donker,’ zegt Piet. ‘Wat 

hándig!’ 
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14.  Jarig 
‘Er is er een jarig, hoera! Hoera! Dat kun je nog niet zien, maar dat is 

hij…’ 

Zingend komt mama Luks slaapkamer binnen. In haar hand draagt ze 

een dienblad met een taartje, een pakje en een envelop. 

Luk is al lang wakker, maar hij doet alsof hij slaapt. Dat hoort erbij. Zo 

begint elke verjaardag, zo lang hij zich kan herinneren. 

‘Liefie, van harte. Dat je maar heel oud mag worden, gezond mag 

blijven en veel lol mag hebben.’ 

Mama geeft Luk een dikke knuffel. 

‘Oma heeft gelijk,’ zegt ze. ‘Je bent een ge-Lukkie. Oh, wat hou ik van 

je. En oh, wat was je een lieve baby. En oh, wat word je al groot.’ 

Luk wurmt zich los. Hij kijkt naar het dienblad. ‘Eerst de envelop of 

eerst het pakje?’ 

‘Doe de envelop maar. Dat is het echte cadeau.’ 

Luk maakt de envelop open. 

Voor de liefste van de wereld, staat erop. Van harte. Je krijgt een 

nieuwe fiets. 

Luk kijkt mama aan. 

‘Serieus? Een nieuwe fiets? Een grote fiets? Kan dat zomaar?’ 

‘Je krijgt hem van oma en van mij samen. We gaan hem samen 

uitzoeken. En ja, dat kan zomaar.’

Luk vliegt in mama’s armen. ‘Dank je wel, dank je wel, dank je wel.’ Dan 

scheurt hij het pakje open. 
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‘Bloemzaadjes!’ roept hij blij.

‘Ja, oma zei dat je die graag wilt. Ik begreep het niet helemaal, maar 

aan je gezicht te zien heeft ze gelijk.’ Mama geeft hem weer een 

knuffel. 

‘En nu moet je de taart proeven. Ik heb hem gisteravond gebakken. En 

vanavond eten we bij oma. Zij wil je ook graag feliciteren.’ 
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15. Strontvlieg 
‘Zzz zzz’

Cato cirkelt boven een bergje poep van Truffel. Arma kijkt ernaar. ‘Als 

strontvlieg ben je zeker wel blij met die hond,’ zegt hij. 

‘Zzz ja… Zinds dat beest hier komt, liggen hier zzuper hoopjes. Daar 

kan ik zztrakz fijn mijn eitjezz in leggen. Dan weet ik zzeker dat mijn 

baby’s eten hebben alz ze uitkomen. Zzz.’ 

‘Ik snap je,’ zegt Arma. ‘Daarom wil ik je iets vragen. Die hond is van 

dat ene mensenjong. Als zij hier niet meer komt, blijft die hond ook 

weg. En geen hond, geen poep, geen plek voor je eitjes. Snap je.’ 

‘Zzz ik zznap je zzupergoed. Maar dat menzzenjong izz er. Duzz er izz 

een hond, duzz poep, duzz een plek voor mijn eitjezz.’ 

‘Luister, Cato. Dat kan zomaar veranderen. Je hebt het mensenjong 

gehoord. Er moeten hier bloemen komen. Dat wil jij ook, want jij eet 

ook graag nectar. Maar voor bloemen hebben we zaden nodig. Dus we 

moeten allemaal ons best doen om dat hierheen te halen. De wind en 

de regen doen hun werk, maar er is meer nodig. Dus als jij eens wat 

vogels vraagt om hier wat zaad te laten vallen?’ 

‘Waarom doe je dat zzelf niet?’ 

‘Denk eens na! Ik ben een pissebed. Zodra ik een vogel aanspreek, eet 

hij me op. Als jij een rondje vliegt en wat vogels deze kant op stuurt, 

met zaad. Dan weet ik zeker dat het mensenjong blijft en dus…’ 

‘… de hond, de poep en de plek voor mijn eitjezz. Ik wil bezzt een 

zztukje rondvliegen. Tot zzoo. Zzz.’ 
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16. Vogelhuis
‘Hoi oma!’ 

‘Ha, ge-Lukkie van me. Van harte met je verjaardag. Heb je een mooi 

cadeau gekregen?’

Oma lacht van oor tot oor. 

‘Nou en of. Wát een cadeau. Dank je wel. En met de zaadjes ben ik ook blij.’ 

‘Daar hoort iets bij. Pak dat pakje op de kast eens.’ 

Luk scheurt het papier eraf. ‘Een bloempot.’ 

‘Ja, met aarde. Daar kunnen de zaadjes in.’

Luk kijkt verbaasd. Hij dacht dat oma wel begrepen had dat de zaadjes 

voor de tuin waren. Hij kijkt oma aan. 

‘Ik ga koken,’ zegt mama. ‘Vermaken jullie je maar even samen.’ 

‘Die bloempot is om je moeder voor de gek te houden,’ zegt oma. ‘Je doet 

er twee zaadjes in en de rest neem je mee naar de tuin. Anders begrijpt 

je moeder niet waar de zaadjes gebleven zijn.’

‘Slim.’ 

‘En kijk eens onder het bed.’ 

Luk bukt zich. Daar ligt nog een pakje. 

‘Ook voor jou. Niet tegen mama zeggen.’ 

Luk pakt het uit. ‘Een vogelhuisje!’ 

‘Om de vogels naar je tuin te lokken. Besteld via het internet.’ 

Oma kijkt trots. 

Luk geeft haar een knuffel. 

‘Laat het maar hier liggen en kom het een keertje met de fiets ophalen.’

‘Met mijn nieuwe fiets,’ zegt Luk. 

Hij lacht. 
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17. Attentie!
‘Seeger, je moet je verstoppen,’ zegt Annelie. ‘Zelf duik ik ook even 

onder een steen. Het is hier niet veilig. Sinds Cato is vertrokken, vliegt 

de ene na de andere vogel over. Ze poepen in de tuin, ze knoeien met 

zaad. De mensenjongen zullen het geweldig vinden. Maar voor ons, 

slakken en regenwormen, kan het de dood worden. Als zo’n vogel ons 

ziet, zijn we het haasje.’

‘Ik was al onderweg naar een schuilplaats,’ zegt Seeger. ‘Maar ik kom 

niet snel vooruit. Ik moet mijn hele huis meesjouwen, hè.’ 

‘Hou toch eens je slakkenbek over dat huis,’ roept Tigris. ‘Ik héb 

geen huis en ik ben óók niet snel. Dat komt omdat wij maar één voet 

hebben. Niemand wint een hardloopwedstrijd met één voet. Daar 

heeft jouw huis niks mee te maken. Sterker nog, jij kunt tenminste 

nog wegkruipen als er een vogel komt. Ik zit hier akelig naakt en 

kwetsbaar te wezen.’ 

‘Ik zou niet graag in jouw schoenen staan,’ zegt Seeger. 

‘Ik héb geen schoenen!’ brult Tigris. ‘Ik heb een voet. Eentje! Daar 

moet ik het mee doen. Dus glij met je luxe huis naar het bos en vraag 

de bosmieren of ze wat zaad hierheen brengen. En viooltjes. Maar val 

mij verder niet lastig.’ 

‘Je bent gewoon jal…’ zegt Seeger. 

Ze staan zo druk te ruziën dat ze niet merken wat er in de lucht 

gebeurt. Er duikt iets groots naar beneden. Het is de schaduw van een 

ekster, gevolgd door de ekster zelf. Voordat Annelie en Tigris met hun 

ogen kunnen knipperen, zweeft Seeger door de lucht, in de snavel van 

de vogel.
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‘Ik geloof dat er zojuist een huis is vrijgekomen,’ zegt Annelie. 

Van: Luk

Aan: Oma

De tuin is ingezaaid. Wat moeten we nu doen? 

Van: Oma

Aan: Luk

Helemaal niets. De natuur doet de rest. Gewoon kijken en genieten. 

En foto’s maken voor je oma  

Van: Luk

Aan: Oma

Zie je je vogelhuisje hangen aan die eik? 

Duim maar dat er vogels in komen. 

Van: Oma

Aan: Luk
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18.  Visite 
‘Het is voorjaar,’ zegt meester Martijn. ‘Ik ben benieuwd naar jullie 

tegeltuinen. Daarom heb ik iets bedacht… Ik bezoek alle kinderen uit 

de klas. Hier heb ik een schema. Morgen…’ meester Martijn kijkt Luk 

aan, ‘kom ik bij jou.’ 

Luk slikt. Hij denkt aan het blauwe bordje met de onbevoegden waar 

hij al zo vaak langs is gekomen. Hij ziet het niet eens meer. Maar het ís 

er wel. En meester Martijn móet langs dat bordje als hij naar hun tuin 

komt kijken. 

Meester Martijn mag niet naar de tuin komen, denkt hij. Niet… niet… 

NIET. 

Na school rent Luk naar oma. Zij weet vast wat hij moet doen. Zonder 

te roepen stampt hij de trap op. Oma schrikt ervan. 

‘Hoi ge-Lukkie. Zit er iemand achter je aan? Wat een herrie maak je.’ 

Luk ploft op oma’s bed. ‘Je moet me helpen.’ 

‘Tja,’ zegt oma. ‘Ik weet zo snel geen oplossing. Je kunt een tegel 

uit jullie tuin halen en er een plant in zetten. Dan doe je net of dát je 

tegeltuin is.’ 

‘Dat ziet de meester. Die tegels zijn heel anders dan de tegels bij de 

melkfabriek. Meester Martijn heeft de foto’s gezien. En mama vindt het 

ook niet goed.’ 

‘En als je de meester meeneemt naar de melkfabriek?’ 
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‘Dan zegt hij dat we moeten stoppen met ons project, omdat we daar 

niet mogen komen. Verboden voor onbevoegden, weet je nog?’ 

Oma zucht. 

‘Misschien moet je de waarheid vertellen. Soms is een avontuur 

opeens afgelopen.’ 

‘Dan zijn we de tuin kwijt. We hebben er zo hard voor gewerkt. 

Sommige bloemen bloeien al. Er komen steeds meer hommels en 

vlinders en er zit een merel in het vogelhuisje. Allemaal voor niets.’ 

‘Natuurlijk niet. Het doel was meer groen in de stad. Dat is toch meer 

dan gelukt. Daar kan meester Martijn niet boos om worden. Weet je 

wat je doet? Ga naar de tuin. Daar kun je rustig nadenken. Dan komt 

het antwoord vast vanzelf.’ 

 

Luk fietst naar de melkerij. Hij zet zijn fiets voor de fabriek en loopt 

langs het blauwe bordje. ‘Rotbordje,’ mompelt hij. ‘Of…’ 

In zijn hoofd gebeurt iets. Hij loopt naar de tuin. Op één van de 

boomstammetjes zit Layla. Haar ellebogen steunen op haar 

bovenbenen en haar hoofd rust op haar handen. Ze kijkt bozig. ‘Waar 

bleef je?’ zegt ze. ‘We hadden afgesproken.’

Luk ploft naast Layla op het boomstammetje.

‘Sorry, vergeten,’ zegt hij. ‘Er is gedoe met de tuin.’

‘Enorm gedoe,’ zegt Layla. Ze wijst naar een enorme mierenhoop. Ze 

staart ernaar alsof ze in de bios zit. 

‘Moet je kijken wat een gedoe. Die mieren sjouwen zich rot. Die ene 

liep net weg met twee druiven. Die zijn samen -tig keer zo groot als die 

mier. Maak er maar foto’s van. Voor oma.’ 

‘Het is mijn oma, niet de jouwe.’ 
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‘Ze voelt wel een beetje van mij. Ik vind haar lief. En ik heb geen oma.’ 

‘Dan delen we,’ zegt Luk. ‘Wat ik eigenlijk wil zeggen… meester Martijn 

komt kijken.’ Luk pakt zijn mobiel. 

‘Kijken naar wat?’ 

‘Naar onze tuin. Hier. Morgen al.’ 

‘Niet.’ 

‘Wel. Hij gaat bij de hele klas langs. Hij wil alle tegeltuinen zien.’

Luk maakt foto’s van de mier met de druiven. Het doet hem denken 

aan De Sterkste Man, een programma dat hij ooit op tv zag. Grote, 

dikke mannen die een boomstam op hun schouder leggen. Of een 

vrachtauto vooruit trekken aan een touw. 

‘Over meester Martijn,’ zegt Layla. ‘Hoe ga je dat doen? Jij hebt geen 

tegeltuin thuis.’

‘Dat is het probleem. En als ik meester Martijn meeneem naar hier, dan 

ziet hij dat we op verboden terrein zitten.’ 

Ze zijn even stil. 

‘Toen ik net langs dat bordje liep,’ zegt Luk, ‘toen dacht ik… als we dat 

eens weghalen? Dan weet meester Martijn niet dat het hier verboden is.’ 

‘Dat lukt nooit,’ zegt Layla. ‘We kunnen er beter een ánder bordje 

ophangen, met Welkom of zo. 

‘Het is het beste als meester Martijn hier helemaal niet komt.’

‘Ik hoop dat hij morgen ziek is,’ zegt Layla.

‘Dat mag je niet zeggen. Mijn oma is ziek. Echt ziek. Dat is erg genoeg.’ 

‘Is ze nog niet beter?’

‘Ze wordt niet meer beter.’ 

‘Dat dacht ik al.’ 

‘Kom mee, we gaan een bord met Welkom maken. Dat hangen we over 

het blauwe bordje. Misschien werkt het.’ 



50

19. Vizzite 
‘Poe, die druif is zwaar.’ 

Fora stopt bij de rand van de mierenhoop. Ze laat haar spierballen 

zien. Cato cirkelt erboven. 

‘Vieze opzzchepper,’ roept ze. ‘Omdat het menzzenjong foto’z van je 

maakt.’ 

‘Je bent jaloers,’ zegt Fora. ‘Omdat hij van jou geen foto’s maakt. Dat 

snap ik wel. Ik bedoel… een strontvlieg. Wie wil daar nu een foto van?’ 

‘Doe ezz lief,’ zegt Cato. ‘En hoorde je dat? De meezzter van het 

menzzenjong komt hierheen. Hij wil de boel afbreken.’ 

‘Tuut tuut,’ zegt Fora. ‘Dat zei dat mensenjong niet. Typisch iets voor 

een strontvlieg om zo te overdrijven.’ 

‘Nou,’ zegt Mel de honingbij. ‘Ik denk ook dat het beter is als die 

meester niet komt. We hebben zo’n fijn plekje. Met steeds meer 

bloemen, en dus steeds meer nectar.’ Ze likt haar mond af. 

‘Wat kunnen we doen?’ vraagt Fora.

‘Ik weet wel iets,’ zegt Mel. ‘Ik kan mijn geheime wapen inzetten. Maar 

ja… dat kan ik maar één keer doen. Daarna zien jullie me nooit meer 

terug.’ 

‘We kunnen de muggen vragen,’ zegt Cato. ‘Zzij hebben hetzzelfde 

wapen, maar zze kunnen het vaker gebruiken.’ 

‘Slim,’ zegt hommel Bombus. ‘Moeten we wel weten waar die meester 

woont.’ 

‘Ik weet de weg naar school,’ roept Mel. ‘Ik haal vaak nectar in de 

schooltuin. Ik ga er nu heen.’ 

‘Wacht op mij!’ zoemt Cato. ‘Ik vlieg met je mee… zzzz.’ 
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20. Sneu plantje 
‘Luk, wat wil je met dit plantje?’

Mama wijst naar de bloempot die hij van oma heeft gekregen voor 

zijn verjaardag. Oma’s plan werkt fantastisch. In de pot staan twee 

bloemen. Een klaproos en een korenbloem. Ze zijn eigenlijk heel mooi, 

maar omdat ze maar met zijn tweetjes in zo’n grote pot staan, zien ze 

er sneu en verdwaald uit. Als een krop sla in een woestijn. 

‘Gewoon laten staan,’ zegt Luk. ‘Ze zijn mooi. En ik heb ze van oma 

gekregen.’

‘Weet je wat ik zo gek vind? Dat zakje zat vol zaad en alleen deze twee 

bloemen zijn uitgekomen.’ 

‘Ja, de natuur is grillig,’ zegt Luk. ‘Maar ja, er is hier al zo weinig groen.’ 

Hij kijkt mama een beetje vals aan. 

Mama zegt niets, maar Luk weet dat ze hem begrijpt. 
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21.  Lek geprikt
‘Alle muggen verzzzamelen. We vertrekken!’ roept Cato. ‘Ik vlieg 

voorop, want ik weet de weg naar de meezzter. Ik ben hem gevolgd, 

van zzgool naar zijn huizz.’ 

Daar gaan ze. Cato en Mel voorop, gevolgd door een zwerm muggen 

met Max als aanvoerder. Bombus vliegt achteraan. 

‘Hier izz het,’ zegt Cato. ‘We kunnen naar binnen door dit raampje.’ 

Een voor een vliegen Cato, Mel, de muggen en Bombus door het 

raampje. Ze komen in een kleine ruimte met een wit ding. Aan de muur 

hangt een enorme rol papier.  

‘Wat ruikt het hier lekker, hè,’ zegt Cato. 

Max kucht. ‘Typisch iets voor een strontvlieg om te zeggen. We zijn 

hier niet voor de lucht, maar voor de meester. Waar is hij? Ik zie 

niemand.’  

‘Wacht hier,’ zegt Cato. ‘Ik vlieg een rondje.’ 

Al snel is Cato terug. ‘Ik kon op het geluid afgaan,’ zegt ze. ‘Hij zznurkt. 

Kom mee.’ 

De zwerm vliegt achter Cato aan. 

‘We moeten door dit gaatje.’ Cato wijst naar het sleutelgat in een deur. 

Een voor een glippen Cato, Mel en alle muggen erdoorheen. Tot slot 

duikt Bombus het sleutelgat in. 



53



54

‘Au!’ Haar hoofd steekt door het gat, maar haar dikke hommellijf blijft 

hangen aan de achterkant.

‘Kom nou,’ roept Cato. 

‘Ik pas niet,’ roept Bombus. ‘Ik kan er niet meer uit.’ 

‘Dat moet,’ zegt Cato. ‘Wij moeten terug door dat gat. Anderz gaan we 

er allemaal aan. Doe je bezzt!’

 

‘Daar ligt de meester,’ zegt Max. ‘In bed.’ 

‘Sst, niet zoemen,’ zegt Cato. ‘Alz hij wakker wordt, gaat hij om zich 

heen zzlaan. Of zzpuiten met gif. We gaan een voor een op de rand van 

zijn bed zzitten. Ik tel af en dan vallen we aan.’ 

‘Drie… twee… een… ‘ 

Alle muggen duiken tegelijk op het lichaam van meester Martijn. Zijn 

benen liggen onder het dekbed. Maar zijn armen, borst en hoofd zijn 

bloot. 

Max snijdt met zijn gekartelde steeksnuit door het bloedvat in de 

arm van meester Martijn. Hij slurpt bloed naar binnen. Ook de andere 

muggen zijn druk bezig. De eerste bulten verschijnen al op het lichaam 

van de meester. Cato en Mel kijken toe vanaf het plafond. Uit het 

sleutelgat steekt het hoofd van Bombus. 

Na een paar minuten begint meester Martijn te draaien in zijn bed. 

‘Ho maar! Zztop!’ roept Mel. ‘Zzo is het genoeg. Hij hoeft niet dood. Het 

gaat erom dat hij morgen zziek is. Kom op, jongenz. Wegwezzen hier. 
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Hij zzal wel paar dagen jeuk hebben.’ 

Net op dat moment lukt het Bombus om haar dikke hommellijf door 

het sleutelgat te persen. Suf ligt ze op de grond. De zwerm muggen 

verdwijnt door het gat, samen met Cato en Mel. 

Duizelig kijkt Bombus om zich heen. 

‘Hoe moet ik nu terug?’ vraagt ze. 

Pets!

Het is de laatste vraag die ze stelt. 
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22. Ziek
Luk zit in de klas. Hij heeft buikpijn. Na school komt meester Martijn 

naar zijn tuin kijken. Layla heeft het bordje Welkom zo mooi mogelijk 

gemaakt. Met stevig plakband hebben ze het over het blauwe bordje 

geplakt. Zal meester Martijn erin trappen? 

Luk twijfelt. Misschien kan hij toch beter vertellen dat er geen 

tegeltuin is. Maar ja… dan vraagt de meester hoe het zit met de foto’s. 

Luk zucht. Oma zei dat hij het antwoord zou vinden in de tegeltuin. 

Maar dat is niet gebeurd. Hij weet nog steeds niet wat hij moet doen. 

Hij heeft tot drie uur de tijd. Dan gaat meester Martijn met hem mee. En 

híj moet zeggen waarheen. 

Juf Janske komt de klas binnen. Zij is de directeur van de school. 

‘Kinderen,’ zegt ze. ‘Vandaag moeten jullie het met mij doen. Meester 

Martijn is ziek.’ 

Luk blaast zachtjes uit. Meester Martijn ziek. Hoe kan dat? Hij heeft 

het er nog over gehad met Layla. Hij weet dat je niet mag wensen dat 

iemand ziek wordt, maar hier kan hij niets aan doen. Wat een heerlijk 

nieuws. Want morgen gaat meester Martijn naar een ander kind, 

volgens het schema. Als hij morgen tenminste beter is. 

‘Wat heeft hij?’ vraagt Yasmina. 

‘Tja,’ zegt juf Janske. ‘Dat is een beetje een gek verhaal. Hij is 

gestoken. Waarschijnlijk door een hommel.’

Yasmina lacht. ‘Gestoken door een hommel? Ik ben ook weleens 

gestoken. Best wel vaak zelfs. Dan moet ik gewoon naar school, hoor.’ 
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‘Snap ik. Maar meester Martijn is niet één keer gestoken. Hij is wel 

tweehonderd keer gestoken. Hij zit helemaal onder de bulten en hij 

wordt gek van de jeuk. En dat kan één hommel niet gedaan hebben. 

Dat is zo gek.’ 

Juf Janske kijkt naar een grote strontvlieg op de muur. ‘Waar kom jij 

vandaan?’ zegt ze. ‘Ga buiten spelen.’ 

Ze zet het raam open en wappert met haar handen. De vlieg verdwijnt 

door het raam. 

‘Doei, vieze poepvlieg,’ zegt juf Janske. Yasmina giechelt. 

Luk niet. Hij denkt aan de vlieg in zijn tegeltuin. 

23. Gelukt 
‘Jongenzz, het izz gelukt!’ roept Cato. Ze komt aanvliegen bij de 

tegeltuin. ‘Meezzter Martijn izz zziek. Hij zzit onder de bulten.’ 

‘Hoe weet je dat?’ vraagt Max. 

‘Ik ben naar zgool gevlogen, bij het menzenjong in de klazz. Er was een 

menzz die het vertelde.’ 

‘Goed gedaan,’ roept Mel. ‘Alle beestjes helpen!’ 
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24. Oma 
‘Oma! Ik ben er.’ 

Luk stampt de trap op. ‘Moet je horen! Meester Martijn is ziek. Hij komt 

niet naar de tuin. In elk geval niet vandaag. De rest zien we later wel.’ 

‘Ha, ge-Lukkie van me. Ziek? Wat vervelend voor hem.’

Oma’s ogen lachen, maar haar stem klinkt zacht. Steeds zachter. Of 

lijkt dat maar zo? 

‘Heb je nog nieuwe foto’s?’ vraagt ze. 

Luk pakt zijn mobiel. ‘Kijk eens wat een bloemen. En zie je die 

hommels, bijen en vlinders? Dit is Layla met een regenworm. En deze 

hommel. Mooi hè, die kleuren. Ik heb die hommel trouwens al een paar 

dagen niet gezien.’ 

Luk zwiept met zijn vinger naar de volgende foto. ‘Zie je die slak, met 

die vlekjes?’ 

‘Dat is een naaktslak,’ zegt oma. ‘Een tijgernaaktslak. Daar moet je 

zuinig op zijn. Dat zijn goede bodemopruimers. Ze eten dode beestjes, 

resten van planten en zelfs andere slakken. Veel bodemdieren trekken 

alles de grond in. Dat zijn weer voedingsstoffen voor nieuwe bloemen 

en planten.’ 

‘Ik ga nog even naar de tuin,’ zegt Luk. 

‘Dat is goed, Lukkie. Dan doe ik een dutje.’

‘Gaat het goed, oma?’ 

Oma glimlacht. 

‘Alleen een beetje moe,’ zegt ze. Luk moet goed luisteren om haar te 

verstaan. 
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25. Geheim plan
Zijn vrienden zijn aan het werk als Luk de tuin binnenloopt. Lynn zit 

op haar knieën onkruid te wieden. Tess ramt een stok in de grond, als 

steun voor een zonnebloem die haar boven het hoofd groeit. Kevin 

gooit steeds een tak het bos in waar Truffel blij achteraan rent en 

Layla bestudeert de bosmieren vanaf haar vaste boomstam. 

Luk ploft naast haar. ‘Je krijgt de groeten van oma.’ 

‘Wat lief. Hoe gaat het met haar?’ 

‘Ik weet het niet. Ze lijkt zieker te worden. Ik heb haar foto’s laten zien 

van de tuin. Daar wordt ze altijd blij van.’ 

‘Maak dan maar lekker veel foto’s. Heeft ze de werksters al gezien?’ 

Layla wijst naar de rondrennende mieren. ‘Het zijn er duizenden en 

duizenden. Ik snap niet waarom ze róde mieren heten. Alleen hun 

middenstuk is rood. Hun kop en kont zijn donker.’ 

Samen kijken ze naar de berg krioelende mieren.

‘Daar kruipt een regenworm,’ zegt Layla. ‘Staat die al op de foto?’ 

Luk laat zich op de grond zakken. Hij richt zijn telefoon op Annelie en 

zoomt in. 

‘Oh kijk. Hij poept.’ 

‘Laten liggen, hoor. Dat is mest voor de tuin,’ zegt Layla. 

‘Oma zegt dat we huisjesslakken moeten verzamelen. Dat zijn goede 

opruimers. Die zorgen voor een gezonde bodem.’ 

‘Er zijn hier niet veel slakken,’ zegt Layla. 

‘Er zitten wel een paar mooie tijgerslakken. Ik heb er vorige week nog 

een foto van gemaakt.’ 
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‘We kunnen slakken zoeken,’ zegt Layla. ‘En die hierheen brengen.’ 

‘Eigenlijk moeten de slakken zelf jonkies maken. Dat doen ze ’s nachts, 

zegt oma.’

Layla is even stil. 

‘Ik weet wat,’ zegt ze dan. ‘Zullen we vannacht terugkomen? Kijken of 

we de slakken zien paren?’

Luk schiet in de lach. ‘Die kans is nul.’ 

‘Wat maakt dat nou uit? Ik heb gewoon zin in een nieuw avontuur.’ 

Luk kijkt haar aan. Hij denkt aan oma. ‘Avonturen moet je zelf zoeken,’ 

heeft ze gezegd.

‘Deal!’ zegt hij. 
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26.  Paren
‘Nou, Tigrissen,’ zegt Annelie. ‘Jullie hebben het gehoord. Jullie 

moeten vannacht kindjes maken. De mensenjongen komen er speciaal 

voor terug.’ 

‘Nou ja!’ roept Tigris A. ‘Je denkt toch niet dat ik ga seksen terwijl er 

iemand kijkt?’

‘Ik doe ook niet mee,’ zegt Tigris. ‘Ik ben erg op mijn privacy gesteld.’ 

‘Doe niet zo flauw. Door die mensenjongen is de tuin zo’n fijn plekje 

geworden. Wat maakt het uit?’ 

‘Precies,’ zegt Lampie. ‘Ik licht jullie wel bij.’

‘Asjeblieft niet,’ zegt Tigris. ‘Ik seks het liefst in het donker en alleen 

als het vochtig weer is.’ 

‘Niet zo moeilijk doen, Tigris,’ zegt Annelie. ‘Je piemel is groter dan je 

hoofd. Die mag gezien worden.’ 

27. Nacht 
Luk en Layla slaan het pad bij de melkfabriek in. Het is middernacht. 

Luk rijdt op zijn nieuwe fiets. Layla zit achterop. Een klein maantje 

verlicht het terrein, nét groot genoeg om te kunnen zien waar ze 

rijden. 
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28. Doen?
‘Daar komen zze,’ roept Cato. ‘Hup, Tigrizzen, de boom in. Daar had je 

al moeten zzitten. Zzlome zzlakken.’ 

Tigris kijkt Tigris A aan. ‘Wat vind jij?’ 

Tigris A haalt haar schouders op. ‘Het moet er toch een keer van 

komen,’ zegt ze. ‘Misschien moeten we onze kans grijpen. Anders 

worden we ook opgepikt, net als Seeger. Dan komen er nooit kleine 

slakjes.’ 

 

29. Sloom 
Luk en Layla gaan op het boomstammetjes voor de mierenhoop zitten. 

‘Kijk,’ zegt Layla. ‘De mieren zijn nog steeds druk bezig. Die gaan maar 

door.’ 

‘We komen niet voor de mieren,’ zegt Luk. ‘We moeten op zoek naar 

slakken.’ 

‘Ik zie er al één,’ zegt Layla. ‘Daar, op die grote eik.’ Layla wijst naar 

Tigris die halverwege de stam kruipt.

Luk knijpt met zijn ogen. ‘Het zijn er twee,’ zegt hij. ‘Zie je hoe ze naar 

boven schuifelen? Wat gaat dát langzaam.’ 
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30. Verstand op nul
‘Nou, Tigris,’ zegt Tigris A. ‘We kruipen op deze zijtak. Tot halverwege en 

dan laten we ons zakken.’ 

Voorzichtig schuifelen de twee naaktslakken de dikke tak op. 

Halverwege stoppen ze. 

‘Kijk maar niet naar beneden,’ zegt Tigris. Maar Tigris A kan het niet laten. 

Voorzichtig gluurt ze over het randje. 

‘Zeg dat het niet waar is,’ roept ze. ‘Iedereen zit er. Niet alleen de 

mensenjongen, ook Annelie, Piet, Arma, Myria, Fora en al haar 

mierenvriendinnen. Ik zie Lampie in het licht zitten en…’ 

‘Zzz…,’ horen ze naast zich. Het is Cato. 

‘Verzztand op nul en gaan,’ zegt ze en weg vliegt ze. 

‘Ben je er klaar voor?’ vraagt Tigris A. 

‘Wat Cato zegt,’ zegt Tigris. ‘Verstand op nul en gaan.’ 

31. Slijmdraad
‘Wat doen ze?’ vraagt Luk.

‘Ik kan het niet goed zien,’ zegt Layla. ‘Het lijkt alsof ze vallen.’ 

‘Niemand valt zo langzaam. Zelfs een naaktslak niet.’ 

Layla knijpt haar ogen tot spleetjes. ‘Ze laten zich zakken,’ zegt ze. ‘Aan 

een draad, zo’n glibberige slakkendraad.’ 

‘Wat mooi,’ zegt Luk. ‘Kijk, hun draden raken elkaar. Nu draaien ze in 

elkaar. Zouden ze zo kleine slakjes maken?’ 

‘Geen idee,’ zegt Layla. 
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32. Kronkelen
Tigris pakt Tigris A vast. Met hun naaktslakkenlijven houden ze zich 

aan elkaar vast. Tigris kronkelt zich om Tigris A heen. En Tigris A 

kronkelt haar lijf om Tigris heen. Ze zijn iedereen vergeten. Layla en 

Luk, de bodemdieren, Cato en de andere dieren… Op dit moment zijn de 

twee Tigrissen alleen op de wereld. 

33.  Piemel uit je 
  hoofd
’Er komt iets uit hun hoofd,’ zegt Luk. 

‘Ik denk dat ze aan het paren zijn,’ zegt Layla. ‘Alles zit in elkaar 

gedraaid. Die slijmdraden, hun lijven en dat ding uit hun hoofd.’ 
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34. Plof
‘Volgens mij is het gelukt,’ zegt Tigris. 

Tigris A knikt. ‘Zal ik me laten vallen?’ zegt ze. 

Tigris knikt. ‘Dan klim ik langs de slijmdraad naar boven. Ik zie je 

morgen weer. Eerst uitpuffen.’

Tigris A maakt zich los van de slijmdraad. Met een zacht plofje laat ze 

zich op de grond vallen. 

35. Geluk
Layla springt omhoog en rent naar de eikenboom waar een van de 

tijgerslakken naar beneden is gevallen. Luk rent haar achterna. 

‘Kijk, hier ligt hij,’ zegt Layla. 

‘Hij en zij,’ zegt Luk. ‘Slakken zijn man en vrouw tegelijk. Volgens mij 

moeten we gaan. Dit heeft uren geduurd. Maar wat hebben wij een 

geluk gehad. Dit zie je bijna nooit. Het leek wel of de slakken wisten 

dat we zouden komen.’ 
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36. Verhuizen
‘We gaan een tijdje bij oma wonen,’ zegt mama. ‘Ze heeft meer zorg 

nodig.’ 

‘Dat is geen goed teken, toch?’ vraagt Luk. 

Mama trekt hem naar zich toe en geeft hem een knuffel. ‘Nee, lieffie. 

Dat is geen goed teken. Het is het laatste stukje en dat gaan we zo fijn 

mogelijk maken. Voor oma en voor ons.’ 

‘Ik wil niet dat ze doodgaat,’ fluistert Luk. 

‘Ik ook niet,’ zegt mama. Ze aait door zijn haar. ‘Maar ik wil ook niet dat 

ze zo ziek is. Ze heeft steeds meer pijn en ze kan al maanden haar bed 

niet meer uit. Pak jij je rugzak in? En moet je bloempot mee, met die 

twee sneue bloemen?’ 

‘Jazeker,’ zegt Luk. ‘Die geef ik aan oma. Heeft ze wat te lachen.’

‘Wat je grappig noemt,’ zegt mama. ‘Een vol zakje zaad en dit is het 

resultaat.’

Luk grinnikt. ‘Je rijmt,’ zegt hij. ‘Ik ga inpakken. En daarna nog even 

naar Layla.’

37. Foto’s
‘Wat maakt dat mensenjong veel foto’s,’ zegt Fora. 

‘Hij heeft mij al drie keer gefotografeerd vandaag,’ zegt Annelie. ‘Eén 

keer zelfs toen ik zat te poepen.’ 

‘Van mij maakte hij een foto toen ik mijn eitjes verstopte op een mooi 
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vochtig plekje,’ zegt Tigris. ‘Hij had niet eens door wat ik aan het doen 

was.’ 

‘Nou,’ zegt Cato, ‘ik zzta nooit op foto’z. Het menzenjong vindt mij 

zzeker niet mooi genoeg.’ 

‘Je bent te snel voor hem,’ zegt Fora. ‘Wij bodemdieren kruipen, maar jij 

vliegt alle kanten op.’ 

38. Sterk
‘Kijk, oma,’ zegt Luk. ‘Ik heb nieuwe foto’s van de tuin.’ 

Hij laat zijn mobieltje aan oma zien. ‘Dit is de mierenhoop. Zie je wat 

een krachtpatser deze mier is? Er zitten ook veel regenwormen. En zie 

je de bloemen? Ze staan allemaal in de knop. Ze kunnen ieder moment 

uitkomen.’ 

‘Ik hoop dat ik ze nog kan zien,’ zegt oma. 

‘Ik maak elke dag foto’s,’ zegt Luk. ‘En kijk eens hier… Layla en ik 

hebben iets heel bijzonders gezien.’ 

Hij laat foto’s van de parende slakken aan oma zien. 

‘Wow, jongen. Dat is echt bijzonder. Dit heb ik in mijn leven nog nooit 

gezien. Binnenkort heb je een tuin vol slakken.’ 
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39. Tuin
‘Heb jij je eitjes ook al gelegd?’ vraagt Tigris A. 

‘Ja, ik had er bijna tweehonderd,’ zegt Tigris. ‘Ze liggen op een veilig, 

vochtig plekje.’ 

‘Nog een paar weekjes,’ zegt Tigris A. ‘Dan kruipen onze kleintjes uit 

hun kuiltje.’ 

‘Schattig, hè,’ zegt Tigris. ‘Van die kleine bleke slakjes.’ 

40. Einde
‘Hoi oma!’ roept Luk. Hij rent de trap op. Mama staat boven op hem te 

wachten. 

Luk kijkt haar aan. 

‘Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen,’ zegt mama zacht.

‘Ze is dood,’ zegt Luk.

Mama knikt.

‘Hoe wist je dat?’ 

Luk haalt zijn schouders op. 

‘Soms is een avontuur opeens afgelopen. Dat zei oma zelf.’

‘Ze was wijs,’ zegt mama. ‘We wisten al een tijdje dat het einde eraan 

kwam. Maar ik ben wel verdrietig.’

‘Ik ook,’ zegt Luk. ‘Laten we haar de mooiste begrafenis geven.’ 

‘Dat doen we,’ zegt mama. ‘En dat zit niet in geld. Dat weet je.’ 
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‘Waarom zeg je dat?’ 

Mama zucht. 

‘Er is niet zoveel geld. Oma had geen verzekering en ook geen dikke 

spaarrekening. Maar lieve woorden kosten niets. En mooie muziek ook 

niet. We geven haar een geweldig afscheid.’ 

‘Ik zorg voor de bloemen,’ zegt Luk. 

Mama schiet in de lach. 

‘Bedoel je die zielige klaproos en die korenbloem in dat potje? Oma 

heeft er maar kort van kunnen genieten.’ 

‘Let maar op.’ 

 

41. Pluktuin
‘Wat doe jij nou?’ vraagt Layla. Ze loopt de tuin in. 

‘Bloemen plukken,’ zegt Luk. Hij heeft een schaar in zijn hand. Op de 

grond ligt een bont boeket veldbloemen. 

‘Je maakt de hele tuin kaal,’ zegt Layla. ‘Hebben we hier zo ons best 

voor gedaan?’ 

‘Het is voor oma,’ zegt Luk.  

‘Is ze dood?’ 

Luk knikt. Hij kan even niets zeggen. 

‘Pluk de mooiste bloemen,’ zegt Layla. ‘Zoveel je wilt.’ 

Lynn, Tess en Kevin komen bij hen staan.  

‘Wat is er?’ vraagt Kevin. 

‘Luks oma is dood,’ zegt Layla. ‘Deze bloemen zijn voor haar.’ 
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‘Wat Layla zegt,’ zegt Kevin. ‘Pluk de mooiste bloemen.’ 

‘Zonder je oma hadden we niet eens zo’n mooie tuin,’ zegt Layla. ‘Ze 

heeft ons altijd zo goed geholpen.’ 

‘Er blijven genoeg bloemen over,’ zegt Lynn. ‘En volgend jaar groeien 

er weer nieuwe.’ 

Luk plukt en plukt. Samen met Kevin maakt hij een prachtig boeket 

voor op de kist. 

Layla en Lynn maken een lint. Rust zacht, lieve oma. 

‘Ze was ook een beetje van ons,’ zegt Layla.

42. Waarom?
‘Moet je dat mensenjong zien,’ roept Annelie. ‘Hij plukt de halve tuin 

kaal.’

‘Waarom dat?’ vraagt Fora. ‘Hij heeft er altijd zo goed voor gezorgd.’ 

‘En wij hebben geholpen,’ zegt Mel. ‘Maar zonder bloemen heb ik hier 

weinig meer te zoeken.’ 
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43. Veldboeket
Voorzichtig fietst Luk naar oma’s huis. In het kratje voorop ligt een 

bont boeket veldbloemen. Hij kan er bijna niet overheen kijken. 

Mama staat voor het huis met een buurvrouw te praten als hij aan 

komt fietsen.

‘Alsjeblieft,’ zegt Luk. 

Mama kijkt op. 

‘Wat mooi. Hoe kom je daaraan?’ 

‘Wil je dat echt weten?’ 

‘Nou en of.’

‘Pak je fiets en kom mee,’ zegt Luk. 

‘Sorry,’ zegt mama tegen de buurvrouw. ‘Ik zie je op de begrafenis.’ 

‘Zet hier je fiets maar neer,’ zegt Luk als ze bij de melkerij aankomen. 

‘Het laatste stukje lopen we. Doe je ogen dicht. Ik wijs de weg.’ 

Luk loodst zijn moeder naar de tuin. 

‘Ik tel tot drie,’ zegt hij. ‘Dan mag je kijken.’ 

‘Een… twee… drie…‘

Mama doet haar ogen open. Ze is even stil en kijkt om zich heen. 

‘Je hebt híer een tegeltuin gemaakt,’ zegt ze. Ze begrijpt het meteen.

Luk knikt. ‘Samen met Layla. Later kwamen er meer kinderen bij. Het is 

nu een beetje kaal, want ik heb veel bloemen geplukt.’ 
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‘Het is prachtig,’ zegt mama. ‘Je had gelijk. Ik had het wel goed moeten 

vinden. Zo’n tuin wil ik ook. Kun jij die maken?’ 

Luk knikt. 

‘Maar dan moeten wel álle tegels eruit.’ 

‘Alle? Mogen we een klein terras overhouden om te zitten? Dan mag jij 

de rest hebben,’ zegt mama. 

‘Deal!’ zegt Luk. ‘Ik maak onze tuin net zo mooi als deze.’ 

Mama kijkt om zich heen. ‘Had oma dit maar geweten,’ zegt ze. ‘Wat 

zou ze trots op je zijn.’

Luk lacht. Van oor tot oor. De lach van oma. 

‘Zal ik je eens iets vertellen?’ zegt hij. ‘Oma wíst het.’ 
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44. Nawoord
‘Wat is het kaal hier,’ zegt Mel. 

‘Dat komt door die dode oma,’ zegt Annelie. ‘Dat weet je toch.’ 

‘Ik mis de bloemen en de nectar.’ 

‘Niet zzeuren,’ zegt Cato. ‘Ik ben ook dol op nectar, maar het 

menzenjong heeft de bloemen teruggebracht toen zze verwelkt waren. 

Lief toch.’ 

‘Wat je maar lief noemt,’ zegt Tigris. ‘Het gaat me nooit lukken om al 

die dorre bladeren en bloemen op te eten.’ 

‘Ik help je,’ zegt Annelie. ‘En Piet ook. Samen zijn we Team Bodem. En 

samen maken we de grond weer gezond voor de volgende lente. Dan 

kunnen er nieuwe bloemen groeien.’

‘Ik vind nog steeds dat bodemdieren onderbetaald worden,’ zegt 

Tigris. ‘We zijn dan wel klein, maar niet onbelangrijk.’

‘Stop met zeuren,’ zegt Tigris A. ‘Geef liever het goede voorbeeld. Kom 

op, kinderen, alle beestjes helpen.’ 

Achter haar aan kruipt een lange rij kleine, bleke slakjes. 
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Meer 
over bodemdieren

Tips

Tip 1: Laat blaadjes liggen

Blaadjes die in de herfst van bomen en planten vallen, kun je 

beter zoveel mogelijk laten liggen. Die zijn namelijk eten voor de 

bodemdieren! En ook egels verstoppen zich graag tussen de 

bladeren… Haal dus alleen de blaadjes van het pad of het gras. 

Wist je dat er in een handje grond meer bodembewoners leven dan dat 
er mensen op de aarde wonen? Meer dan zeven miljard dus! Al deze 
bodembewoners zijn onmisbaar in de natuur: ze houden de bodem 
gezond. Maar de bodemdieren hebben het moeilijk. Lees hier hoe je ze 
kunt helpen.

Duizendpoot

Mol
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Tip 2: Wacht met snoeien

Zitten er in het najaar wat dode takken aan de struiken of 

staan er nog wat oude plantenresten? Haal ze nog niet weg. 

De natuur houdt van een beetje rommel. Takjes worden 

gebruikt door insecten om holletjes en nestjes van te maken 

en soms laten planten nog zaden vallen die vogels dan weer 

lekker vinden. 

Tip 3: Haal tegels weg 

Je hebt het gelezen in dit boek: hoe minder tegels, hoe beter 

voor de bodemdieren. Haal dus tegels uit de tuin of het 

schoolplein. Uiteraard wel in overleg met je ouder(s), juf of 

meester. Minder tegels is niet alleen goed voor bodemdieren 

en planten, maar ook voor de afvoer van regenwater. 

Tip 4: Zet planten op kale stukken

De bodem houdt van een dekentje van planten. Hou hem 

daarom het hele jaar door zoveel mogelijk bedekt met 

planten. Kies soorten die van nature in jouw omgeving 

voorkomen. Kijk maar eens wat er groeit in de berm of het 

park in de buurt.

Wolfspin 

Bosmier
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Hommel

Honingbij
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Regenworm

Tip 5: Maak verstopplekken 

Door oude takken of boomstammen in de tuin te laten liggen of 

neer te leggen, trek je meer bodemdieren aan. Of maak ergens 

een hoopje van oude bakstenen, potscherven en/of dakpannen. 

Dat kan ook op het schoolplein of in het park. Heb je de smaak 

te pakken? Bouw dan een insectenhotel. 

Tip 6: Spit niet te vaak

De hele tuin omspitten? Ook dat is niet zo goed. Schoffelen 

kan wel.

Tip 7: Gebruik geen gif en weinig mest

Waarom mensen geen gif moeten gebruiken in de tuin, is wel 

duidelijk, toch? Maar veel mest is ook helemaal niet nodig.  

En gebruik liever organische mest dan kunstmest.

Heb jij tips om de tuin of het schoolplein aantrekkelijker te 

maken voor bodemdieren? Stuur dan een e-mail naar 

bodemdierendagen@nioo.knaw.nl.

Strontvlieg
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Tijgerslak

Huisjesslak

Pissebed

Miljoenpoot

Bron: www.bodemdierendagen.nl

Meer ontdekken? 
Vraag de juf of meester om het lespakket over bodemdieren aan te 
vragen of ga op bodemdierensafari tijdens de Bodemdierendagen.
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Vond je het 
leuk om over 
bodemdieren te 
lezen? 
Dan mag je dit boek van 
Janneke Schotveld niet missen:
 

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!

Mevrouw Mol Dit boek staat 

waarschijnlijk in 

de schoolbieb!


