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5Thema 1 - les 2

les 2

Hoe het begon
 Joke Guns

Deel 1
Toen Roderik er net was, keken zijn ouders naar zijn schouders.
Geen vleugels te zien.
“Die komen nog”, zeiden ze tegen elkaar.
Trots aaiden ze zijn hoofdje. Ze telden zijn teentjes.
Het waren er tien.
Ze zoenden zijn tien vingers.
Toen lieten ze de baby zien aan zijn drie broers.
“Is het er maar een?” vroeg Bolderik verbaasd.
“Hij ziet er lief uit”, knikte Frederik.
“Waar zitten zijn vleugels?” vroeg Diederik.
“Die komen nog”, zei papa rustig.
“De vleugels van Roderik hebben wat tijd nodig.”

De bel klingelt luid en lang.
“Daar is tante Martje!” lacht Frederik. 
Mama veegt haar handen schoon aan haar schort.
Bolderik vliegt snel als de wind naar de deur.
“Ik had haar het eerst gezien”, klaagt Frederik.
Bolderik is altijd de snelste.
Dat vinden zijn broers vaak niet leuk.
Roderik zit stil in een hoekje te lezen.
Hij doet niet eens zijn best om eerst te zijn.
Zonder vleugels lukt hem dat toch niet. 

Tante Martje walst naar binnen.
Als ze er is, is ze er ook echt helemaal.
Ze is een stuk langer dan mama.
Ze is een stuk breder dan papa.
Ze is grappig, luid en druk.
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6 Thema 1 - les 2

“Mijn zus is een engel!” zegt mama vaak.
“Ze is een heks!” gromt papa steeds.
“Jullie pa was op tijd bij het station”, lacht tante Martje. 
Ze geeft mama een zoen. 
“Wat fijn om je te zien, kleine zus.
En wat zijn mijn nee�es groot geworden!”
Ze wil Bolderik een kus geven.
Maar hij is haar te snel af.
“Geen zoen, tante Martje”, zegt hij kordaat.
“Zoenen zijn voor watjes.”
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7Thema 1 - les 2

Deel 2
“Je bent zelf een watje!” scheldt Frederik.
“Ik wil wel een zoen, hoor, tante Martje. 
Ik ben veel te blij dat je er bent.”
“Ik ook!” roept Diederik.
“En waar is mijn liefste neef?” galmt ze streng.
Stil komt Roderik dichterbij.
Op dat moment zet papa de laatste koffer binnen en zucht:
“En voor je het vraagt, Mart, nee, de jongste heeft nog steeds geen vleugels.” 
Roderik krijgt een hoofd als een tomaat.
Mama slaat een hand voor haar mond.
De drieling giert het uit van het lachen.
Er valt een lange stilte.

Dan zegt tante Martje kortaf:
“Roderik is Roderik. Hij is precies goed zoals hij is,  
met of zonder vleugels.”
Ze kijkt zo streng dat zelfs de drieling zwijgt.
“Hij is zo anders, Mart!” zegt mama stil.
Roderik kan wel door de grond zakken van 
schaamte.
Hij kan er toch niets aan doen?
“Ik ben blij dat hij anders is”, antwoordt  
tante Martje ferm.

“Anders is niet minder.
Anders is niet slechter.
Anders is gewoon anders.”
Bij elke anders slaat ze op de schouders van Roderik.
“Auw”, lacht hij een beetje groen.
Hij is dol op zijn tante Martje.
Toch heeft ze geen gelijk, vindt hij.
Er is niets aan, aan anders zijn.
Hij wil vleugels en hij wil die liefst nog vandaag.
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8 Thema 1 - les 2

Deel 3 
Bolderik speelt met de buurkinderen.
Frederik en Diederik kijken televisie.
Roderik doet alsof hij leest.
“Je zit al een kwartier naar dezelfde bladzijde te kijken.
Vertel me nu eens wat er aan de hand is!” 

Tante Martje kijkt hem met ernstige ogen aan.
Dat vindt hij zo leuk aan haar.
Ze behandelt hem niet als een klein kind.
Toch aarzelt hij. Ze snapt er vast niets van.
Daarom haalt hij zijn schouders op.
Tante Martje geeft het niet zo snel op.
“Je weet toch dat je me alles kunt vertellen?” zegt ze.
Roderik knikt stug en zegt dan: “Je weet wel, 
dat ik ze niet heb en zo ...”
Hij wijst naar zijn schouders.
“Oh, dat!” antwoordt ze luchtig.
“Niet iedereen heeft vleugels, dat weet je toch?”

“In onze familie heeft iedereen ze!” spreekt 
Roderik haar tegen.
“Iedereen behalve ik! Ik ben de traagste omdat ik niet kan vliegen.
Ik ben raar omdat ik anders ben. Dat krijg ik elke dag te horen.
Mijn broers lachen me uit, en dat is nog niet het ergste.
Mama voelt elke dag aan mijn schouders. Alsof die vleugels ineens zullen groeien.
Onzin natuurlijk!”
Tante Martje begint te schudden van het lachen.
Ze lacht zo hard dat ze haar buik moet vasthouden.
“Natuurlijk is dat onzin, jongen.
Die zus van mij is af en toe niet goed wijs.
Je hebt wat je hebt. Daar moet je het mee doen.”
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Roderik is de enige van de familie die zonder 
vleugels geboren is. 
Zijn oudere broers lachen hem uit. Zijn ouders 
vinden hun jongste zoon maar een vreemd kind.
En dan komt tante Martje op bezoek. Roderik 
weet niet of hij daar blij om moet zijn …
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9Thema 1 - les 8

les 8

Orkaan Billie
 Inge Bergh

Jasper en Lina logeren bij opa. Jasper is de neef van Lina. 
De moeder van Jasper is piloot. Toen ze Jaspers vader leerde kennen was ze in de wolken.
Ze zat achter het stuur van een vlucht naar Amerika. 
“Mag deze heer even komen kijken?” vroeg de tweede piloot. 
Jaspers moeder knikte. Het was een kalme vlucht. Dus het kon wel. 
De man die kwam kijken was schrijver. Hij deed onderzoek voor zijn nieuwe boek.
Jaspers moeder vliegt nog steeds de planeet rond. Zijn vader doet dat op papier. 

De ouders van Lina ontmoetten elkaar in een grot in Afrika. 
De moeder van Lina zocht er naar botten. Naar scherven en naar potten. 
Ze wil weten hoe mensen vroeger leefden. De vader van Lina ook. 
Nu reizen ze samen de wereld rond. Op zoek naar sporen uit het verleden. 

Opa woont op een eiland. Hij is daar meestal alleen. 
Opa houdt van rust. Oma niet. Die wil actie. 
Af en toe komt ze terug naar het eiland. 
Dan wandelen opa en oma hand in hand over het strand. 
Maar oma wordt snel gek van de rust op het eiland. 

“Er gebeurt hier niets!” roept ze dan. En hop, daar vertrekt ze weer. 
Naar een berg om te beklimmen. Een rif om naar te duiken. 
Of een school om les te geven. Nu geeft oma les op een eiland wat verderop.

Jasper en Lina hangen lui in een hangmat.
Zij willen helemaal niet aan school denken. 
Elke dag doen ze waar ze zin in hebben. 
Ze zwemmen in de zee. Spelen in het zand. 
Zoeken schelpen en schatten. Zolang er geen 
orkanen komen is dit eiland een paradijs. 
“Ik wil hier nooit meer weg”, zucht Lina. 
“Stel je voor”, droomt Jasper. 
“Nooit meer school. Zou dat niet heerlijk zijn?”
Hij wiegt heen en weer. Bijna valt hij in slaap.
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10 Thema 1 - les 8

Maar dan lijkt het wel of er een storm opsteekt.  
Van over zee klinkt een luid geraas. Het zand stuift op en tolt over het strand. 
“Jakkes”, proest Lina terwijl ze een mondvol zand uitspuugt.
“Wat is dat?” roept Jasper uit. “Dat is vast orkaan Billie!” gilt Lina.

In geen tijd zit Jasper rechtop. Orkaan Billie was nog maar net op de radio.  
Twee eilanden verderop stortten hele huizen in.  
Palen en bomen knakten, auto’s werden door de straat gegooid.  
Hele dorpen werden verwoest. Ook de school van oma werd getroffen. 
“Alles goed met mij”, sms’te ze daarnet nog. “Hoop dat de orkaan uit jullie buurt blijft!” 
Jaspers maag krimpt samen. Ook Lina ziet er pips uit.  
Als dat de orkaan is, waar moeten ze dan schuilen? 

“Lina! Jasper!” Opa staat bij de strandhut. “Kom vlug!” roept hij. 
Jasper en Lina verliezen geen tijd. Ze rennen zo snel ze kunnen naar opa toe.
De wind rukt aan Jaspers kleren. De haren van Lina waaien wild om haar hoofd.  
Het geraas wordt steeds luider. Een schaduw valt over de strandhut.
Lina schermt haar ogen af. Zand prikt in haar gezicht en schuurt haar huid. 
Ook Jasper houdt zijn arm voor zijn gezicht. Zijn hart gaat als een razende tekeer. 

Dan houdt het geraas eindelijk op. De wind gaat liggen.  
Net als het zand. Op het strand staat nu een helikopter.  
Oma stapt uit. “Hallo, mijn piepjes!” roept ze blij.  
“Hier ben ik! Maar ik ben niet alleen!”
Nu pas zien Jasper en Lina de kinderen.  
Ze houden allemaal een schrift vast.
“Dit is mijn klas”, zegt oma.  
“Het dak van de school werd verwoest.  
En de muur van onze klas is ingestort.  
Dus nu blijven we een weekje hier.  
Tot de school hersteld is. Komen jullie mee?”
Dat hoeft ze geen twee keer te vragen.  
Even later hangen alle kinderen aan haar lippen.  
Zelfs Jasper en Lina doen mee.
Oma is dan ook de beste juf ooit.
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11Thema 1 - les 8

Eén september
 Inge Bergh

Jasper en Lina vieren vakantie bij opa. Die woont op een onbewoond eiland. 
De voorbije weken hadden ze plezier voor tien. 
Ze bouwden een boomhut hoog in een palmboom. Ze speelden met papieren vliegtuigjes. 
En ze renden achter kleine aapjes aan. Maar nu liggen ze allebei doodmoe in een hangmat. 
”Wat word je moe van niksen”, bedenkt Jasper. “Ik wou dat het nooit school werd”, zucht Lina. 

Maar dan rent opa plots in paniek voorbij.
“Een ramp! Een ramp!” gilt hij. “Jasper! Lina! Uit jullie hangmat! Nu!” 
Jasper schrikt op. Hij tuimelt op de grond. Daar blijft hij even zitten. 
“Wat gebeurt er?!” vraagt hij. Lina haalt haar schouders op. “Opa fl ipt.” 
Opa doet wel vaker gek. Maar deze keer lijkt het gemeend. 
“Vlug, kinderen!” gilt opa. Hij rent naar de steiger. “Volg mij! Zo snel als je kunt!” 
Nu worden Jasper en Lina ongerust. “Wat is er aan de hand?” vraagt Jasper. “Is het oorlog?” 
Maar opa schudt zijn hoofd: “Erger.” 
Jasper weet even niet wat gezegd. Wat kan er erger zijn dan een oorlog? 

Op de steiger blijft opa plots stilstaan. 
“Waar is het vliegtuig?” Zoekend kijkt hij om zich heen. 
“Daar!” wijst Jasper naar een stipje in de verte. 
“Ik ... ik dacht echt dat ik het touw goed had 
vastgemaakt”, stottert Lina. Ze bijt op haar lip. 
“Geeft niet”, besluit opa. “We hebben de boot nog.” 
Hij heeft geen tijd om boos te zijn. Elke minuut telt. 
“Snel! Aan boord!” gilt hij. Hij gooit een zak eten aan boord. 
Dan vaart hij volle gas vooruit. De motor van de boot brult. 
De boot beukt op de golven. Zo snel hebben ze nog nooit 
gevaren. Opa is duidelijk in paniek.

Jasper wil graag weten wat er aan de hand is. Wat is er erger dan een oorlog? 
Maar hij kan het opa niet vragen. Zijn stem komt niet boven het brullen van de motor uit. 
Lina hangt slap in de boot. Ze houdt haar blik op de horizon gericht. 
Haar donkere huid lijkt bleker dan anders. Ze is zeeziek. 
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12 Thema 1 - les 8

Jasper heeft medelijden met zijn nichtje. 
Eindelijk hebben ze het vliegtuig bereikt. 
Opa schakelt de motor van de boot uit.
Nu de motor zwijgt, hoor je het water weer klotsen. 
“Wat is er aan de hand?” vraagt Jasper.
“School”, moppert opa, “ik was het bijna vergeten. 
Maandag moeten jullie terug thuis zijn. Het is nog een hele dag vliegen.” 
Jasper slaat een hand voor zijn mond. Hij kijkt met grote ogen naar Lina. 
“Opa, ik ...” 
Maar opa luistert niet. Hij klimt op de glijder van het vliegtuig. 
In zijn ene hand houdt hij de zak met eten. Met zijn andere hand wil hij de deur openen. 
Het lijkt te lukken. Maar dan verliest hij zijn evenwicht. 
Hij plonst in het water. Even gaat hij kopje onder. 
“Opa!” gillen Jasper en Lina tegelijk. Ze grijpen zijn arm en helpen hem weer aan boord. 
“Sapperloot”, proest opa. Het water druipt uit zijn kleren. “Dat was niet slim van mij.” 
Hij kijkt sip naar de rugzak. Die zinkt naar de bodem van de zee. 
“Ach, het kon erger”, zucht opa. Hij steekt de sleutel in de lucht. 
“Blij dat ik deze nog heb! Kom, dan klimmen we aan boord.” 
“Maar opa ...” 
“Niet pruttelen. Doe wat ik zeg!” 
Zwijgend klimmen Jasper en Lina aan boord. 

Opa drukt op toetsen. Hij draait aan knopjes. “Klik jullie gordels vast!”
Lampjes zoemen en gaan branden. De motor springt grommend aan. 
“Opa?” probeert Jasper nog eens. “Ik wil iets zeggen.” 
“Vlug dan”, bromt opa. Hij kijkt Jasper vragend aan. 
“Beloof je me dat je niet boos wordt?” vraagt Jasper. 
Hij durft bijna niet te zeggen wat hij gedaan heeft. 
Lina geeft Jasper een zacht kneepje in zijn arm. “Vertel maar”, knikt ze. 
Jasper verzamelt al zijn moed. Hij haalt diep adem. 
“Het is nog geen september, opa. Ik heb een maand uit de kalender gescheurd omdat ...” 
Jasper stottert. Bijna durft hij niet meer verder te vertellen. 
Het is ook zo stom wat hij gedaan heeft. 
“Ik wou zo graag een vliegtuig vouwen”, piept hij. 
“Ik dacht ... wie heeft er nu een kalender nodig op een onbewoond eiland?”
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13Thema 1 - les 8

W

De eerste schooldag 
van Jasper en Lina

 Inge Bergh

Jasper en Lina logeren bij opa. Die woont op een onbewoond eiland. 
Daarnet zwommen ze nog in de zee. En zochten schelpen op het strand.
Nu hangen ze lui in een hangmat. Ze drinken melk uit een kokosnoot.
Maar dan stuift opa plots in paniek voorbij.
“Een ramp! Een ramp!” gilt hij. “Jasper! Lina! Kom mee! Nu!”
Opa heeft zijn handen vol dekens. Op zijn rug hangt een zak vol eten en drinken. 
Het lijkt wel of hij op de vlucht slaat. Jasper en Lina begrijpen er niets van.
Maar opa heeft geen tijd voor uitleg.
“Vlug!” gilt hij! “Volg mij!”

Zo snel ze kunnen hollen Jasper en Lina naar het strand.
“Vliegen of varen?” vraagt opa. “Wat doen we?”
“Vliegen!” kiest Lina. Ze houdt niet zo van varen.
Opa duwt hen aan boord van zijn vliegtuig. 
“Klik je gordel vast!” gilt hij. “We moeten weg! Zo snel we kunnen!”
Hij is duidelijk heel erg in paniek.
“Wat is er aan de hand?” vraagt Jasper. “Is het de vulkaan?”
Het eiland van opa heeft een oerwoud vol wilde dieren. 
Midden in dat oerwoud ligt een slapende vulkaan. 
Misschien dat die ...
Maar opa schudt zijn hoofd: “Erger.”

“Erger?” Lina schrikt. “Een leger zombies?”
Maar opa schudt zijn hoofd. “Geen zombies.”
Hij laat het vliegtuig opstijgen.
“Een vloedgolf?” gist Jasper.
“Duizend giftige spinnen?” raadt Lina.
“Nee”, schudt opa zijn hoofd.
“Geen vloedgolf en geen spinnen. 
Veel en veel erger.” Hij zucht. 
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“Morgen start het schooljaar! En we moeten nog een hele nacht vliegen. 
Straks komen jullie te laat! Het is een ramp! Een echte ramp!”
Nu begrijpen Jasper en Lina het.
“Oeps,” schrikt Jasper, “dat wordt krap.”
“Vertel mij wat!” moppert opa. “Wie heeft er ooit die eerste schooldag bedacht? Bah!”
Vele uren later zweven ze boven de school. 
Het is al kwart over acht. 

Vlak naast de school ligt een vijver.
“Een goede plaats om te landen”, besluit opa.
Maar dan gebeurt het ... De motor sputtert en bromt.
Opa trekt aan de gashendel. Duwt op knopjes. Draait de sleutel om.
Maar niks helpt. De motor blijft steeds trager en trager ronken.
“We storten neer”, jammert opa. 
“Help!” gilt Lina.
“Ik wil eruit!” brult Jasper. In paniek rukt hij de deur open.
Bijna wordt hij naar buiten gezogen. Maar hij kan zich nog net aan een stoel vasthouden. 
“Ben je gek!” brult opa. “Doe die deur dicht!”
Het lukt Jasper en Lina maar net. 

Opa stuurt het vliegtuig naar de vijver.
Eenden kwaken. Ouders gillen en wijzen.  
Juffen en meesters rennen naar de vijver.
Dan valt de motor helemaal stil.
Opa geeft nog een laatste ruk aan het stuur.
PLONS!
Met een grote slag landen ze in het water.
Een grote golf slaat over de juffen en meesters heen.
Jasper en Lina maken zich los. Bibberend klimmen ze uit het vliegtuigje. 
Opa volgt hen op de voet.
Hij kijkt op zijn uurwerk. Het is halfnegen.
“Oef”, zucht hij blij.
“Jullie zijn mooi op tijd.”
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les 15

Vlieg op!
 Inge Bergh

Rollen: Vlieg, Vogel, Vlinder
Vlinder fladdert vrolijk kriskras in het rond.
Vlieg vliegt luid zoemend rond Vogel.
Vogel zit met gesloten ogen te mokken op een tak.

Vlinder  (luid zingend) Bloemetje hier! 
Struikje daar! Wat is het leven mooi!

Vogel ( nors) Dat zou het leven inderdaad  
kunnen zijn.

Vlinder  Ach, doe niet zo zuur.  
Open je ogen en zie hoe mooi de 
wereld is!

Vogel  (knijpt ogen nog wat harder dicht)  
Nee, dank je. Dat gefladder van jou 
maakt mij misselijk. 

Vlieg (botst tegen Vogel) Oeps! Sorry! Kun je misschien wat opschuiven?  
Je zit midden in mijn vliegroute.

Vogel (nu met open ogen) Je hebt geluk dat ik geen jong te voeren heb. Of ...

Vlieg Of wat? Maakte je anders kuikenpuree van mij?  
Haha, dat had je gedacht! Zo snel vlieg jij niet!

Vogel Wedden?

Vlinder Wedden wat?

Vogel Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

de expressie
gevoel dat je
toont met je stem,
je gezicht en je
gebaren

de rol
tekst van een
persoon in een
toneelstuk

mokken
mopperen

de vliegroute
weg die het 
vliegtuig volgt

het mormel
lelijk dier
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les 15

Vlieg op!
 Inge Bergh

Hoofdrollen: Vlieg, Vogel, Vlinder
Vlinder fladdert vrolijk kriskras in het rond.
Vlieg vliegt luid zoemend rond Vogel.
Vogel zit met gesloten ogen te mokken op een tak.

Vlinder  (luid zingend) Bloemetje hier! Struikje 
daar! Wat is het leven mooi!

Vogel ( nors) Dat zou het leven inderdaad  
kunnen zijn.

Vlinder  Ach, doe niet zo zuur.  
Open je ogen en zie hoe mooi de 
wereld is!

Vogel  (knijpt ogen nog wat harder dicht)  
Nee, dank je. Dat gefladder van jou 
maakt mij misselijk. 

Vlieg (botst tegen Vogel) Oeps! Sorry! Kun je misschien wat opschuiven?  
Je zit midden in mijn vliegroute.

Vogel (nu met open ogen) Je hebt geluk dat ik geen jong te voeren heb. Of ...

Vlieg Of wat? Maakte je anders kuikenpuree van mij?  
Haha, dat had je gedacht! Zo snel vlieg jij niet!

Vogel Wedden?

Vlinder Wedden wat?

Vogel Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Vlieg Tja, je bent nu eenmaal geen vlieg. Wij vliegen hebben het vliegen uitgevonden. 
Dat weet toch iedereen?

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

mokken
mopperen

de vliegroute
weg die het 
vliegtuig volgt

het mormel
lelijk dier

W

15Thema 1 - les 15

les 15

Vlieg op!
 Inge Bergh

Rollen: Vlieg, Vogel, Vlinder
Vlinder fladdert vrolijk kriskras in het rond.
Vlieg vliegt luid zoemend rond Vogel.
Vogel zit met gesloten ogen te mokken op een tak.

Vlinder  (luid zingend) Bloemetje hier! 
Struikje daar! Wat is het leven mooi!

Vogel ( nors) Dat zou het leven inderdaad  
kunnen zijn.

Vlinder  Ach, doe niet zo zuur.  
Open je ogen en zie hoe mooi de 
wereld is!

Vogel  (knijpt ogen nog wat harder dicht)  
Nee, dank je. Dat gefladder van jou 
maakt mij misselijk. 

Vlieg (botst tegen Vogel) Oeps! Sorry! Kun je misschien wat opschuiven?  
Je zit midden in mijn vliegroute.

Vogel (nu met open ogen) Je hebt geluk dat ik geen jong te voeren heb. Of ...

Vlieg Of wat? Maakte je anders kuikenpuree van mij?  
Haha, dat had je gedacht! Zo snel vlieg jij niet!

Vogel Wedden?

Vlinder Wedden wat?

Vogel Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

de expressie
gevoel dat je
toont met je stem,
je gezicht en je
gebaren

de rol
tekst van een
persoon in een
toneelstuk

mokken
mopperen

de vliegroute
weg die het 
vliegtuig volgt

het mormel
lelijk dier

W
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Vlinder Echt waar, Vlieg?

Vlieg Natuurlijk! Waarom denk je dat het ‘vliegen’ heet? En niet ‘vlinderen’, bijvoorbeeld?

Vogel Vlieg op met je flauwekul! Kijk naar die slappe vleugeltjes van jou.  
Je kunt ze niet stilhouden of je stort naar beneden.

Vlieg Kijk naar jouw eigen mislukte vleugels, Vogel! Al die pluimen! Hoe zwaar wegen  
die niet? Dat gewicht gaat ten koste van je snelheid, wat ik je brom!

Vlinder Stop! Ieder dier is anders. En elk heeft zijn eigen talent. Vogel, jij zingt mooier.  
Vlieg, jij vliegt sneller. Klaar!

Vogel Bemoei je er niet mee, Vlinder! Vlieg vliegt helemaal niet sneller dan ik!

Vlieg (zeurend toontje) Echt wel!

Vogel (zeurend toontje) Echt niet!

Vlinder (luid) Hou op!

 (stilte)

Vlieg Ik heb een fantastisch idee!

Vlinder Vertel! 

Vlieg Vogel en ik vliegen een wedstrijdje. Wie het snelst naar de andere kant van het 
land vliegt en weer terug, is de winnaar.

Vogel Hahaha! Wat een grap! Jij kúnt helemaal niet zo ver vliegen.

Vlieg Jij bent gewoon bang dat ik als winnaar uit de bus kom.

Vogel (strekt zijn vleugels) Dat had je gedacht! Zet je maar schrap, Vlieg!

Vlinder Mag ik meedoen?

Vogel Nee. Jij vliegt niet eens, jij fladdert.

Vlinder Dat is niet lief, Vogel.

de flauwekul
onzin, dingen die 
vreemd en niet waar 
zijn

het talent
iets dat je goed kunt

W
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Vogel (strekt zijn vleugels) Dat had je gedacht! Zet je maar schrap, Vlieg!

Vlinder Mag ik meedoen?

Vogel Nee. Jij vliegt niet eens, jij fladdert.

Vlinder Dat is niet lief, Vogel.

Vlieg We hebben een scheidsrechter nodig die het startsignaal geeft en goed in de 
gaten houdt wie het eerst terug is. Wil jij dat doen, Vlinder?

Vlinder (enthousiast) Ja, graag! Op je plaatsen ... klaar ... START!

 Vogel schiet er als een speer vandoor. Vlieg zit hem dicht op de hielen, maar 
draait bij de eerste boom weer gewoon om. Vogel heeft niets in de gaten en 
vliegt nog steeds zo snel hij kan.  
(speler verdwijnt van het podium)

Vlinder Vlieg! Wat doe jij nu?

Vlieg Zo! Opgeruimd staat netjes. Die vliegt nog wel een eindje door.  
Hebben wij eindelijk wat rust hier. Ik was zijn gemopper meer dan beu!

Vlinder Oh, jij deugniet!

opgeruimd staat 
netjes
daar zijn we van af 

W
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Vlieg Tja, je bent nu eenmaal geen vlieg. Wij vliegen hebben het vliegen uitgevonden. 
Dat weet toch iedereen?

Vlinder Echt waar, Vlieg?

Vlieg Natuurlijk! Waarom denk je dat het ‘vliegen’ heet? En niet ‘vlinderen’, 
bijvoorbeeld?

Vogel Vlieg op met je flauwekul! Kijk naar die slappe vleugeltjes van jou.  
Je kunt ze niet stilhouden of je stort naar beneden.

Vlieg Kijk naar jouw eigen mislukte vleugels, Vogel! Al die pluimen! Hoe zwaar 

wegen die niet? Dat gewicht gaat ten koste van je snelheid, wat ik je brom!

Vlinder Stop! Ieder dier is anders. En elk heeft zijn eigen talent. Vogel, jij zingt mooier.  
Vlieg, jij vliegt sneller. Klaar!

Vogel Bemoei je er niet mee, Vlinder! Vlieg vliegt helemaal niet sneller dan ik!

Vlieg (zeurend toontje) Echt wel!

Vogel (zeurend toontje) Echt niet!

Vlinder (luid) Hou op!

 (stilte)

Vlieg Ik heb een fantastisch idee!

Vlinder Vertel! 

Vlieg Vogel en ik vliegen een wedstrijdje. Wie het snelst naar de andere kant van het 
land vliegt en weer terug, is de winnaar.

Vogel Hahaha! Wat een grap! Jij kunt helemaal niet zo ver vliegen.

Vlieg Jij bent gewoon bang dat ik als winnaar uit de bus kom.

de flauwekul
onzin, dingen die 
vreemd en niet waar 
zijn

het talent
iets dat je goed kunt

W
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Vlieg We hebben een scheidsrechter nodig die het startsignaal geeft en goed in de 
gaten houdt wie het eerst terug is. Wil jij dat doen, Vlinder?

Vlinder (enthousiast) Ja, graag! Op je plaatsen ... klaar ... START!

 Vogel schiet er als een speer vandoor. Vlieg zit hem dicht op de hielen, maar 
draait bij de eerste boom weer gewoon om. Vogel heeft niets in de gaten en 
vliegt nog steeds zo snel hij kan.  
(speler verdwijnt van het podium)

Vlinder Vlieg! Wat doe jij nu?

Vlieg Zo! Opgeruimd staat netjes. Die vliegt nog wel een eindje door.  
Hebben wij eindelijk wat rust hier. Ik was zijn gemopper meer dan beu!

Vlinder Oh, jij deugniet!

opgeruimd staat 
netjes
daar zijn we van af 

W
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Vogel (strekt zijn vleugels) Dat had je gedacht! Zet je maar schrap, Vlieg!

Vlinder Mag ik meedoen?

Vogel Nee. Jij vliegt niet eens, jij fladdert.

Vlinder Dat is niet lief, Vogel.

Vlieg We hebben een scheidsrechter nodig die het startsignaal geeft en goed in de 
gaten houdt wie het eerst terug is. Wil jij dat doen, Vlinder?

Vlinder (enthousiast) Ja, graag! Op je plaatsen ... klaar ... START!

 Vogel schiet er als een speer vandoor. Vlieg zit hem dicht op de hielen, maar 
draait bij de eerste boom weer gewoon om. Vogel heeft niets in de gaten en 
vliegt nog steeds zo snel hij kan.  
(speler verdwijnt van het podium)

Vlinder Vlieg! Wat doe jij nu?

Vlieg Zo! Opgeruimd staat netjes. Die vliegt nog wel een eindje door.  
Hebben wij eindelijk wat rust hier. Ik was zijn gemopper meer dan beu!

Vlinder Oh, jij deugniet!

opgeruimd staat 
netjes
daar zijn we van af 

W
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Vlieg Tja, je bent nu eenmaal geen vlieg. Wij vliegen hebben het vliegen uitgevonden. 
Dat weet toch iedereen?

Vlinder Echt waar, Vlieg?

Vlieg Natuurlijk! Waarom denk je dat het ‘vliegen’ heet? En niet ‘vlinderen’, 
bijvoorbeeld?

Vogel Vlieg op met je flauwekul! Kijk naar die slappe vleugeltjes van jou.  
Je kunt ze niet stilhouden of je stort naar beneden.

Vlieg Kijk naar jouw eigen mislukte vleugels, Vogel! Al die pluimen! Hoe zwaar 

wegen die niet? Dat gewicht gaat ten koste van je snelheid, wat ik je brom!

Vlinder Stop! Ieder dier is anders. En elk heeft zijn eigen talent. Vogel, jij zingt mooier.  
Vlieg, jij vliegt sneller. Klaar!

Vogel Bemoei je er niet mee, Vlinder! Vlieg vliegt helemaal niet sneller dan ik!

Vlieg (zeurend toontje) Echt wel!

Vogel (zeurend toontje) Echt niet!

Vlinder (luid) Hou op!

 (stilte)

Vlieg Ik heb een fantastisch idee!

Vlinder Vertel! 

Vlieg Vogel en ik vliegen een wedstrijdje. Wie het snelst naar de andere kant van het 
land vliegt en weer terug, is de winnaar.

Vogel Hahaha! Wat een grap! Jij kunt helemaal niet zo ver vliegen.

Vlieg Jij bent gewoon bang dat ik als winnaar uit de bus kom.

de flauwekul
onzin, dingen die 
vreemd en niet waar 
zijn

het talent
iets dat je goed kunt

W
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