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Hoe ik de
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leerde 
vliegen





‘Dat verrekte onkruid,’ bromde opa.

Hij rukte het zo hard uit oma’s bloem-

bed dat de aarde alle kanten op spatte.

Opa was klein en dik en boos. Hij was 

altijd aan het werk. Hij hakte hout. Hij 

schilderde het huis. En hij vloekte erbij.

‘Dat verrekte onkruid!’

Ik zat op mijn knieën met in mijn 

handen een half geopend luciferdoosje. 

Ik zat te wachten tot er een hommel op 

een bloem kwam zitten. Dan zou ik hem 

vangen. Dat was het leukste dat ik kon 

bedenken, want mijn broer was naar 

Per-Olof. En ik mocht niet mee.

Ze gingen steentjes schieten. 
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Na een tijdje zag opa mij. 

‘Wat doe je? Wil je ook onkruid uit-

trekken?’ zei opa.

‘Nee hoor,’ zei ik. 

‘Wat wil je dan?’ vroeg hij. ‘De rozen 

water geven?’

‘Nee, ik wil deze hier!’ zei ik.

Want net op dat moment landde er een 

hommel op een bloem. Hij was zo druk 

bezig met eten dat hij niet merkte dat ik 

het doosje over hem heen zette. Toen 

hoefde ik het alleen nog maar dicht te 

schuiven. Wrrrr! zoemde het vanbinnen.

Ik dacht: misschien kan ik net doen alsof 

het een scheerapparaat is.

‘Wat doe je?’ zei opa.

‘Ik heb een hommel gevangen,’ zei ik. 

‘Hij zit nu hierin. Luister maar!’



Ik schudde met het doosje, zodat hij wat 

harder zou gaan brommen, want oude 

mensen hebben een slecht gehoor.



‘Heb je dat al eerder gedaan?’ vroeg hij.

‘Ja, supervaak,’ zei ik. ‘Wel honderd 

keer.’

Ik overdreef. Ik dacht dat hij dat fijn zou 

vinden. Hij werd vaak blij als je iets ving. 

Want hij gaf niet veel om dingen uit  

de natuur. Niet om vliegen. Niet om 

bromvliegen. Niet om rupsen. Niet om 

kinderen.

Hij wilde dat mijn broer en ik alle 

slakken die we vonden zo ver mogelijk 

de zee in gooiden. 

‘Misschien wel duizend keer,’ zei ik, om 

hem blij te maken. 

Maar hij bleef boos.

‘Waar zit jij in godsnaam met je 

gedachten?’ snauwde hij. 

‘Bij jou, opa,’ zei ik.



Toen bevrijdde hij de hommel, die 

helemaal draaierig geworden was en alle 

kanten op fladderde. 
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Daarna legde hij uit dat hommels mooi 

en nuttig zijn en dat ze bijna voort-

durend moeten eten om te kunnen 

vliegen, omdat ze zo dik zijn, en zo 

zwaar.


