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Vieze voeten

De ettertjes hebben nieuwe schoenen
aan. Flop heeft blauwe en Fladdertje
rode. En ze glimmen prachtig! De
ettertjes zijn er best trots op.
‘Maak ze niet vies!’ zegt tante Door
als Flop en Fladdertje naar buiten
gaan.
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‘Nee, tante,’ roepen de ettertjes braaf.
En dan lopen ze de deur uit.
‘Lekker veel plassen,’ zegt Fladdertje.
‘Daar kun je fijn in stampen.’
Ineens vinden de ettertjes het niet zo
leuk meer dat ze nieuwe schoenen
hebben.

Flop kijkt van de plassen naar zijn
schoenen. En opeens bedenkt hij iets.
Hij trekt eerst zijn schoenen uit en
dan zijn sokken. Daarna springt hij
met een plons midden in een grote
modderplas.
‘Zo kan het wél,’ roept hij lachend.
Nu doet Fladdertje ook haar
schoenen en sokken uit en ze springt
naast Flop in de modder. Plons,
spetter, plons!
Het gaat echt geweldig. De ettertjes
gieren het uit van de pret. Pas als ze
moe zijn, gaan ze weer naar binnen.
Ze zetten hun schoenen en
sokken keurig op de
keukenmat.
‘Joehoe!’ roept Flop.
‘Joehoe!’ roept tante
terug. ‘Ik zit even in
bad. Zijn jullie
schoenen nog
schoon?’
‘Ja hoor,’ lachen de ettertjes.
En dat is waar.
Maar dan kijken ze naar
hun voeten. Die zijn
helemaal vies en zwart
geworden.
‘Tjeempie!’ zegt Flop.
‘Hoe moet dat nou?’
‘We moeten ze
gewoon wassen,’
zegt Fladdertje, ‘dan
merkt tante er

niets van. We kunnen alleen niet in
bad, want daar zit tante zelf in.’
Gelukkig krijgt Flop een idee. ‘Kom
mee,’ lacht hij en hij loopt snel met
Fladdertje naar de wc. Voorzichtig
stapt hij in de witte toiletpot.
‘Nu moet jij doortrekken,’ zegt hij
tegen Fladdertje.
En dan stroomt het ijskoude water
langs de vieze voeten van Flop. In een
wip zijn ze allebei schoon. Nog even
afdrogen en klaar is Kees.
Daarna moet Fladdertje in de pot
gaan staan en trekt Flop de wc door.
Het is wel koud, maar het werkt
fantastisch.
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Dan komt tante weer naar beneden.
‘Hoe komen al die vieze voetstappen
op de keukenvloer?’ vraagt ze een
beetje boos. ‘Hebben jullie soms tóch
met je schoenen in de modder
gelopen?’ Maar dan ziet ze de
glimmende, nieuwe schoenen staan.
‘Nee dus,’ zegt ze.
Daarna kijkt ze naar de voeten van de
ettertjes. Maar die zijn ook schoon.
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Verbaasd haalt tante haar schouders
op. Schone schoenen, schone voeten,
en tóch vieze voetstappen op de
vloer. Ze begrijpt er werkelijk niets
van.
En de ettertjes? Die zitten stiekem te
lachen op de bank, want zij snappen
het allemaal best. En jij?

De ettertjes willen een kikkercircus
Het is al bijna avond, maar het is nog
steeds prachtig weer.
‘Mogen we nog iets lekkers?’ vraagt
Flop aan tante Door.
‘Van mij wel,’ zegt tante. ‘Neem maar
lekker een plak cake.’
Even later lopen de ettertjes ieder met
een dikke plak cake het tuinpad af.
‘Laten we nog even naar de sloot
gaan,’ zegt Flop.
Dat lijkt Fladdertje leuk.
Als ze bij de sloot zijn, ploffen ze
naast elkaar in het gras en eten hun
cake op.
‘Wat zullen we nu gaan
doen?’ vraagt Flop.

Fladdertje zegt niets. Ze roert met
een stokje in de sloot.
‘Hé, kijk daar eens,’ zegt ze plotseling.
Ze wijst naar een paar kleine zwarte
bolletjes die van links naar rechts
door het water schieten.
‘Wat zijn dat?’ vraagt Fladdertje.
‘Kikkervisjes,’ zegt Flop. ‘Als ze groot
worden, veranderen ze in kikkers.’
‘Ik zou best een kikker willen
hebben,’ zegt Fladdertje. ‘Dan zou ik
hem allerlei kunstjes leren. En dan
begin ik een mini-kikkercircus.’
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Samen bedenken ze welke kunstjes
ze een kikker allemaal zouden
kunnen leren: hoogspringen,
vérspringen, dansen, diepzeeduiken
in een emmer, en nog veel meer.
‘Misschien kan een kikker ook wel
leren om een liedje te kwaken,’
bedenkt Flop.
De ettertjes worden steeds
enthousiaster. Ze verzinnen het ene
kikkerkunstje na het andere.
‘En dan gaan we de hele wereld rond,’
roept Flop. ‘En dan worden we
vreselijk beroemd, en hartstikke rijk
natuurlijk.’
‘Eigenlijk zouden we dan een
helebóél kikkers moeten hebben,’
zegt Fladdertje.
Ze kijkt nog eens naar de zwarte
bolletjes in de sloot. Opeens springt
ze op. ‘Ik weet het al,’ roept ze. ‘Als
we nu alvast wat kikkervisjes vangen,
dan kunnen we meteen beginnen als
de visjes kikkers zijn geworden.’
Snel gaan de ettertjes naar huis om
twee emmers en een schepnet uit de
schuur te halen.
Als ze weer bij de sloot zijn, vullen ze
de emmertjes met water en gaan dan
kikkervisjes vangen. Eerst mag Flop
en dan mag Fladdertje. Om de beurt,
net zo lang totdat het in de
emmertjes krioelt van de kikkervisjes.
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‘Zo is het wel genoeg,’ zegt Fladdertje.
‘Ik denk dat we er nu wel duizend
hebben.’
Ze pakken de emmertjes en lopen
terug naar huis.
De buurman ziet de kinderen
aankomen. ‘Wat hebben júllie nou?’
‘Kikkervisjes,’ zegt Flop.
‘Wat gaan jullie daarmee doen?’
vraagt de buurman verbaasd.
‘We bewaren ze tot het kikkers zijn
en dan beginnen we een
kikkercircus,’ zegt Fladdertje.
De buurman schudt zijn hoofd. ‘Dat
kan toch niet? Die emmertjes zijn
veel te klein om ze in te bewaren. Als
je kikkervisjes wilt houden, moet je
ze in een vijver doen of in een hele
grote bak.’
‘Zou de buurman gelijk hebben?’
vraagt Flop even later.
‘Zou best kunnen,’ zegt Fladdertje
somber.
‘Maar we hébben geen vijver,’ zegt
Flop. ‘En ook geen grote bak.’
‘Kom mee,’ zegt Fladdertje dan. ‘We

hebben wél een bak. Daar kunnen ze
best een tijdje in.’
Samen sluipen ze door de tuin naar
de keukendeur. Tante zit lekker in
het avondzonnetje te lezen. Ze merkt
niet eens dat de kinderen achter haar
langs sluipen en het huis in gaan.
Snel lopen Flop en Fladdertje naar
boven.
Na een kwartiertje komen ze weer
terug.
‘Zijn jullie alweer thuis?’ zegt tante
als ze de kinderen ziet.
‘Ja, hoor,’ zegt Flop stralend. ‘We zijn
er weer, en het was erg leuk.’

‘Mooi zo,’ zegt tante. ‘Dan gaan jullie
je nu uitkleden en naar bed.’
Als tante boven komt, liggen Flop en
Fladdertje in bed.
Tante geeft de kinderen nog een
dikke kus. ‘Nu gauw slapen, hoor,’
zegt ze. ‘Ik ga nog even in bad en dan
ga ik ook naar bed.’
‘Dat, eh… Dat kan niet,’ zegt Flop.
‘Onzin,’ zegt tante lachend.
‘Natuurlijk kan dat. Tot morgen, hè?
Slaap lekker.’
Flop en Fladdertje liggen doodstil in
hun bed te luisteren. Ze horen de
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deur van de badkamer opengaan.
En dan…
‘Help!’ gilt tante.
Flop en Fladdertje kruipen helemaal
weg onder hun laken. Even later
vliegt de deur open en stormt tante in
haar badjas naar binnen.
‘Wat is dát nu weer?’ roept tante
boos.
‘Dat is voor ons circus!’ zegt
Fladdertje.
En dan vertellen de ettertjes dat ze
een kikkercircus gaan beginnen en
dat ze dan vreselijk rijk en beroemd
worden.
‘Niks kikkercircus!’ zegt tante boos.
‘Eruit met die beesten! Je bed uit en
vangen.’
‘Maar ons circus dan?’ roept Flop
wanhopig.
‘Als je in het circus wilt, dan ga je zelf
maar op je hoofd staan,’ zegt tante.
‘En nu aan de slag!’
Flop en Fladdertje vliegen hun bed
uit.
Tante haalt de emmers weer uit de
schuur en dan vangen de ettertjes zo
snel mogelijk alle kikkervisjes.
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Zuchtend kleedt tante zich weer aan.
Zodra het laatste kikkervisje
gevangen is, doet ze haar jas aan. Ze
pakt de emmers en wandelt ermee
naar de sloot.
Flop en Fladdertje kijken stiekem
tussen de gordijnen door.
‘Daar gaat ons circus,’ fluistert Flop.
Fladdertje knikt. ‘Misschien kunnen
we dan iets met wormen doen,’ zegt
ze. ‘Of met pissebedden.’
‘Ja,’ zegt Flop. ‘Pissebedden, dat is
leuk. Dan zetten we ze gewoon in een
doos onder ons bed. Daar kijkt tante
toch nooit.’
Als tante terugkomt, loopt ze nog
even naar de kinderen. Voorzichtig
kijkt ze om het hoekje van de deur,
maar de kinderen slapen al. Tante
schudt haar hoofd. Ach, denkt ze, ze
zijn dan wel vermoeiend, maar het
zijn toch wel schatjes.
En het is maar goed dat tante niet
weet dat die twee schatjes inmiddels
allebei van een pissebeddencircus
liggen te dromen.

