
“Ik heb een idee”, zei de vlieg toen hij zich met moeite 
had losgemaakt uit het web van de spin. “Als jij nou 
daar boven in je web een klein gaatje maakt, net groot 
genoeg voor mij ...”
“Tja”, zei de spin. Hij hield niet van gaten. Maar hij 
was ook bang dat de vlieg misschien weg zou gaan 
en nooit meer terug zou komen. “Daar kan ik geen 
bezwaar tegen hebben”, zei hij. 
“Ik zal het aan niemand vertellen”, zei de vlieg.
De spin maakte een gat in zijn web en telkens als de 
vlieg in de buurt was vloog hij daar doorheen.
“Hallo spin!” riep hij dan vrolijk. En de spin knikte 
hem toe en zei aarzelend: “Hallo vlieg.”
Maar de vlieg kon dat gat in het web van de spin toch 
niet goed geheim houden. 
En al gauw vloog iedereen erdoor: de mug, de 
hommel, de zwaluw en zelfs de olifant toen hij weer 
eens – hij wist zelf niet hoe - kon vliegen.

Ik heb niets meer aan mijn web, dacht de spin. Hij vouwde het op, 
stopte het in een doosje en ging met zijn poten over elkaar in een hoek 
van de struiken zitten.

“Wat is er”, vroegen de dieren die hem zagen.
“Ik ben boos”, zei de spin. Of: “Ik ben verdrietig.” Of:“Ik ben getergd.” 
Al naar gelang hoe hij zich voelde. 

“Waarom”, vroegen de dieren. “Daarom”, zei de spin. Hij wist geen 
betere reden te bedenken. Ik ga toch eens een web maken, dacht hij, 
dat zo mooi is dat niemand ook maar in de verste verte in de buurt durft 
te komen van ontzag. Ja, ontzag. 
Maar die gedachte maakte hem tot zijn teleurstelling helemaal niet 
tevreden. En verdrietig en boos en af en toe getergd zat hij in een 
donkere hoek van de struik.

Toon Tellegen – uit Bijna iedereen kon omvallen
uitgeverij Querido, 1993.

Thema 3
Verhaalfiche De vlieg en de spin
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beweging  -  drama / muzisch taalgebruik  -  beeld  -  muziek  -  media
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