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Hoofdstuk 1: Bertus trekt er op uit. 

 

Het is niet zo warm buiten.  

Een groot wolkendek dreigt met 

regen. Leuk is het niet om dan buiten 

te slapen. Voor je het weet ben je 

nat en ben je koud en rillerig. Er is 

dan eigenlijk maar één oplossing: 

zoeken naar onderdak. Een eigen 

huis! 

 

 

Voor mensen is dat meestal geen 

probleem maar voor een mol is dat 

anders. Mollen zijn kleine dieren die 

het liefst onder de grond leven en 

overdag slapen. 
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Als het gaat regenen bestaat er een 

kans dat het regenwater door de 

tunnels spoelt die mollen hebben 

gegraven. Daarnaast is er nog een 

probleem: eten! 

 

Mollen houden van wormen maar 

met een beetje regen verdwijnen 

alle wormen. De wormen krioelen 

alle richtingen op in de hoop een 

droge plek te vinden. Het is dan 

moeilijk voor een mol om de wormen 

terug te vinden. 
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Bertus, een mol die woont net buiten 

een vliegveld in Rotterdam, heeft 

het er moeilijk mee.  

 

Wat als mollen elders gaan leven? 

Wat als mollen verhuizen naar een 

plaats waar het vaker droog is?  

Wat als mollen niet zo lang hoeven 

te zoeken naar wormen? 

 

Bertus zit vol met vragen maar er is 

niemand die ze kan beantwoorden. 

Er zit niets anders op voor Bertus 

om te zoeken naar iemand die het 

wel weet. En dat is best moeilijk zo 

diep in de nacht en onder de grond. 
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Bertus begint te graven. Eerst graaft 

Bertus een gang naar links. Hij graaft 

en graaft maar komt niemand tegen. 

Dan besluit Bertus om naar boven te 

graven en om zich heen te kijken. 

 

De eerste keer dat Bertus boven 

komt ziet hij een hek. Dan verdwijnt 

Bertus weer onder de grond en 

graaft door. Na ongeveer twee 

meter komt Bertus weer boven. 

Het hek lijkt verdwenen maar als 

Bertus zich omdraait ziet hij het 

weer. Dat is nog eens gemakkelijk! 
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Opnieuw gaat Bertus onder de grond 

en graaft hij opnieuw twee meter. 

Ook nu komt Bertus weer boven. 

Het hek lijkt nu heel ver weg. 

Bertus kijkt rond maar ziet alleen 

maar gras.  

 

Na een korte pauze graaft Bertus 

verder. Steeds om de twee meter 

komt Bertus omhoog om te kijken. 

 

Het duurt even voordat Bertus 

doorheeft dat hij niemand tegen zal 

komen. Overal waar Bertus kijkt ziet 

hij gras en hoopjes aarde.  
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Omdat Bertus al heel wat gangen 

heeft gegraven weet Bertus niet 

meer waar hij vroeger woonde. 

Bertus is verdwaald! 

 

Dan hoort Bertus een vreemd geluid. 

Eerst klinkt het zacht maar dan 

harder en harder. Oorverdovend! 

Als Bertus zich omdraait ziet hij een 

vliegtuig heel snel op hem afkomen. 
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Snel duikt Bertus onder de grond en 

rent zo hard als hij kan door de 

zelfgegraven gangen. Voor dieren is 

het veel te gevaarlijk om op een 

vliegveld rond te hangen. 

 

Als Bertus opnieuw boven de grond 

gaat kijken is het vliegtuig nergens 

meer te zien. Wel ziet Bertus het 

hek waar hij eerder onderdoor heeft 

gegraven. Dit geeft Bertus een idee: 

hij moet naar rechts graven! 
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Snel verdwijnt Bertus weer onder de 

grond en begint te graven. Ook nu 

gaat Bertus om de twee meter even 

kijken waar hij is en soms stopt 

Bertus om een worm te eten. 

 

De zon staat al hoog aan de hemel. 

Het is tijd voor Bertus om te slapen. 

Snel vertrekt Bertus onder de grond. 
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Hoofdstuk 2: Gevaar! 

 

Het begint zacht te regenen. 

Bertus merkt daar weinig van. 

Onder de grond is het rustig. Zelfs 

geluiden hoor je minder als je onder 

de grond ligt. Bertus ligt in diepe 

slaap en droomt dat hij een mooie 

plek heeft gevonden om lang en 

gelukkig te leven. 

 

Plots schrikt Bertus wakker. 

Boven hem beginnen auto's en 

vrachtwagens te rijden. Wat is er 

aan de hand? Bertus wil eigenlijk 

verder slapen maar besluit toch om 

even te kijken. 
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Het grasveld dat Bertus eerder zag 

begint op een bouwterrein te lijken. 

Er staan graafmachines met 

draaiende motoren. Ook ziet Bertus 

mensen staan. De mensen praten in 

een taal die Bertus niet kent. Het is 

zeker geen mollen-taal!  

 

Dan voelt Bertus de grond trillen. 

Voordat Bertus het weet heeft een 

graafmachine zijn slaapplek 

verwoest. Bertus kan echter geen 

kant op. Hij merkt dat hij met grond 

en al in een dieplepelbak is verzeild. 
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Snel een nieuwe tunnel graven om 

weg te komen heeft geen zin. Om 

zich toch veilig te voelen graaft 

Bertus naar de bodem van de 

dieplepelbak. Een ding weet Bertus 

zeker: terug naar huis kan niet meer. 

De gegraven gangen zullen verwoest 

zijn en er is geen mogelijkheid om 

nieuwe gangen te graven zolang er 

graafmachines bezig zijn. 

 

Bertus voelt dat de graafmachine 

waarin hij zit in beweging komt. In 

een snelle beweging klapt de 

dieplepelbak omlaag waardoor 

Bertus met aarde en al er uit wordt 

gegooid.  
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Bertus belandt in de laadbak van een 

vrachtwagen. De graafmachine blijft 

maar terugkomen en voordat Bertus 

het weet ziet hij weer overal aarde 

om zich heen. Dan verdwijnt het 

licht. 

 

Twee kappen sluiten de laadbak 

grotendeels af. Bertus zit gevangen! 

De vrachtwagen begint te rijden. 

Angstig begint Bertus te graven. 

Eerst naar rechts, dan naar links, 

naar voren, naar achteren, niets 

helpt. Elke keer als Bertus denkt dat 

hij kan ontsnappen voelt hij dat hij 

niet verder kan. 
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Bertus kan moeilijk door de zijkant 

van de laadbak graven.  Dan komt 

Bertus op een idee: naar boven 

graven. Eenmaal boven ziet Bertus 

dat de afsluitkappen van de laadbak 

niet helemaal aansluiten. Hij kan 

ontsnappen door uit de laadbak te 

springen! 

 

Eerst kijkt Bertus vanuit de laadbak 

naar beneden. De grond is mat grijs 

en heeft allemaal witte strepen. 

Bertus weet dat mensen dit asfalt 

noemen. Daar graaf je moeilijk 

doorheen. Het is niet fijn om uit een 

rijdende vrachtwagen te springen en 

zeker niet als de vrachtwagen over 

de snelweg rijdt.  
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Bertus besluit toch te springen. 

Met een harde klap beland Bertus op 

het asfalt en rolt met een hoge 

snelheid richting het gras dat een 

afscheiding lijkt tussen twee 

snelwegen. Gelukkig raakt Bertus de 

vangrail niet en heeft Bertus niets 

gebroken. 

 

Maar blij is Bertus allerminst. 

Geschrokken is hij wel. Bertus zit 

ook met nieuwe vragen. Waar is hij? 

Hoe heet de plek waar hij nu is? Kan 

hij wel gemakkelijk graven en 

wormen zoeken? Wanneer stopt de 

herrie van voorbijgaande auto's? 

 

 



 
15 

Het regent nog steeds. Bertus kan 

daardoor niet graven. Een pas 

gegraven tunnel zou misschien 

instorten als het regenwater naar 

binnen komt. Er zit niets anders op 

dan te wachten,te schuilen onder de 

vangrail en te bedenken hoe de 

snelweg veilig te verlaten. 

 

Af en toe ziet Bertus een worm uit 

de grond komen en zich richting de 

snelweg voortbeweegt. Dat is nog 

eens een gemakkelijke manier om 

eten te vangen! Bertus maakt er het 

beste van door elke worm snel op te 

peuzelen. 
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Er komt een kauw naast Bertus 

zitten. Een kauw eet spinnen, 

bessen, zaden, fruit, slakken en 

insecten. De wormen die vanuit de 

grond naar boven komen moeten 

worden gedeeld. Bertus is daar zeker 

niet blij mee. Vooral omdat de kauw 

veel sneller is met het oppakken en 

opeten van de wormen. 

 

Bertus heeft niet in de gaten dat hij 

wordt bekeken vanaf de overkant. 

Een kat heeft hem en de kauw 

gezien. 
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De kat komt steeds dichterbij en 

ontwijkt voorbijrazende auto's alsof 

hij vaker op de snelweg heeft 

rondgelopen. De kauw heeft door 

dat hij in gevaar is en vliegt weg. 

 

Bertus heeft nog steeds niet in de 

gaten dat de kat in de buurt is. 

Bertus is nog steeds druk doende 

met het verorberen van wormen. 

 

Opeens slaat de kat toe. Hij grijpt 

Bertus en schud hem heen en weer. 

Hoewel Bertus eerst in paniek weg 

probeert te komen besluit hij om 

zich stil te houden en te doen alsof 

hij dood is.  

 



 
18 

Dan is de kat rustig. Hij kijkt of het 

veilig is om over te steken en rent 

dan zo hard hij kan naar de 

overkant. Bertus is bang. Zal hij 

worden opgegeten? 

 

De kat loopt door de bosjes die aan 

de zijkant van de snelweg liggen. 

Daarna loopt hij door. Langs straten, 

grachten en af en toe springt de kat 

een tuin in om even zijn behoefte te 

doen. Bertus zit nog vast in de bek 

van de kat. Om te overleven moet 

Bertus zich rustig houden. 
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Na bijna een uur door de kat te zijn 

vastgehouden laat de kat Bertus 

ineens vallen. Bertus ligt voor een 

deur. De kat begint te miauwen tot 

de deur opengaat. Dan rent de kat 

naar binnen. 

 

Bertus blijft roerloos liggen. Het 

gevaar is zeker niet voorbij. De kat 

kan altijd terugkomen. Dan sluit de 

deur. Bertus draait zich om en kijkt 

of hij zich ergens in kan graven. 

 

Er liggen overal tegels. Er is geen 

gras. Er zijn geen planten. Hoe komt 

Bertus hier weg? 
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Voorzichtig loopt Bertus richting de 

straat om daar te wachten tot het 

donker is. In de nacht is het voor 

Bertus veel veiliger om rond te 

lopen hoewel hij wel op moet passen 

voor poezen en katten. Alleen duurt 

het nog lang voordat het nacht is. 

 

Bertus treurt.  Als hij niet zoveel 

vragen had dan zat hij nu nog veilig 

in zijn eigen huis in de buurt van 

Rotterdam. Eenzaam zit Bertus in de 

goot en begint te huilen. 
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Opeens staat er een grote hond 

naast Bertus. De hond blaft en 

begint te snuffelen. 

'Ik heb nooit geluk! Bijt me maar 

dood! Een mol kan zo niet leven!' 

schreeuwt Bertus.  Maar de hond 

verstaat hem niet. 

 

'Ik doe alles verkeerd! Het is 

allemaal mijn schuld! Toe dan! Bijt 

me!' schreeuwt Bertus weer en 

begint nu heel hard te huilen. 

 

De hond opent zijn bek. 

“Toe dan! Eet me op!” roept Bertus 

alsof het de laatste keer is dat hij 

wat zegt.  
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Dan begint de hond Bertus te likken 

alsof hij Bertus wil schoonmaken. 

'Dat kietelt' grinnikt Bertus. Zijn 

honden dan zo lief? Bertus begint te 

schaterlachen. 

 

Bertus hoort een hele hoge fluittoon. 

De hond hoort het ook en grijpt 

Bertus snel vast. Daarna rent de 

hond naar een auto en springt op de 

achterbank. 

 

Een mens sluit de autodeur en stapt 

aan de voorzijde van de auto in. 

Bertus zit eigenlijk weer gevangen!  

De auto is warm van binnen. Zo 

warm dat Bertus in slaap valt naast 

de hond die hem zojuist oppakte. 
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Hoofdstuk 3: Bertus verstopt zich. 

 

Als Bertus zijn ogen weer opendoet 

ziet hij dat hij niet meer op de 

achterbank van de auto ligt maar in 

een hondenmand. De hond heeft 

hem vast meegenomen naar binnen. 

Snel klimt Bertus uit de hondenmand 

en kijkt om zich heen. Het is donker. 

Het moet dus weer nacht zijn. 

Bertus heeft honger. 

 

Bertus gaat op zoek naar wormen 

maar die vindt hij niet in huis. Wel 

heeft Bertus de hond gevonden. Die 

ligt op de bank te slapen terwijl 

naast hem een mens televisie aan 

het kijken is.  Als Bertus wat 
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dichterbij komt kan hij ook televisie 

kijken. Helaas begrijpt Bertus niets 

van de televisie. Hij ziet alleen maar 

kleurtjes. Wat vinden mensen hier 

leuk aan? Bertus ligt onder de bank. 

Misschien is dat het probleem. 

 

Bertus gaat nu dichter bij de 

televisie zitten om nog eens goed te 

kijken wat die kleurtjes allemaal 

zijn. Nog steeds ziet hij niet wat er 

op televisie is. Bertus ligt inmiddels 

onder een stoffige salontafel. 

 

 

 

 

 



 
25 

Dan besluit Bertus gewoon helemaal 

voor de televisie te zitten en begint 

te kruipen. De hond ligt toch te 

slapen. 

 

Helaas voor Bertus is hij opgemerkt 

voordat hij bij de televisie is. Een 

mens – een grote dikke man  – gaat 

op de bank staan en begint te gillen: 

'Help! Help!  Er is een muis in mijn 

huis! Help! Haal die muis weg!' 

 

De man is helemaal in paniek. 

Als de man begint te huilen en 

schreeuwen schrikt Bertus ervan. 

Waar is die muis waar die meneer zo 

bang voor is? 
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Nadat Bertus goed om zich heen 

heeft gekeken en geen muis ziet 

beseft hij dat hij eigenlijk de muis is. 

Hoe kan een mol nu een muis zijn? 

Waarom denkt die man dat Bertus 

een muis is? Bertus vindt het wel 

geinig. 

 

Bertus draait zich om en kijkt nu 

naar de man. De man, die nu trillend 

van angst op de bank staat, is stil 

en kijkt terug. Bertus doet een stap 

naar voren en ziet hoe de ogen van 

de man groter worden. Dan doet 

Bertus nog een stap naar voren. De 

ogen van de man worden nog groter 

en angstzweet breekt hem uit. 

'Nog maar een stapje' denkt Bertus. 
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De mond van de man gaat langzaam 

open. Als Bertus vervolgens weer 

een stap zet is de angst bij de man 

zo groot dat hij opnieuw begint te 

gillen en te huilen. Bertus heeft 

plezier. 

 

De hond is nu ook wakker. Met een 

grote sprong gaat hij van de bank af. 

En omdat honden heel dapper zijn en 

vaak hun baasje helpen wist de hond 

precies wat hij moest doen: lekker in 

zijn eigen mand slapen! Ja, een hond 

is een mensenvriend. 
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Bertus moet lachen. Wie is er nou 

bang voor een mol? Ja, wormen zijn 

bang voor mollen maar mensen? Die 

zijn toch nooit bang? 

 

Opeens komt er een klein 

mensenmeisje de kamer in lopen. 

“Pappa, wat is er? Je hebt me 

wakker gemaakt!” vraagt ze. 

 

Trillend van angst geeft de man 

antwoord: 'Er is een muis in huis. Hij 

is zo eng! Hij is vreselijk groot! Wel 2 

meter! Snel op de bank staan zodat 

hij je niet bijt! We moeten de politie 

bellen! Nee, we moeten verhuizen!'. 
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Het meisje rent de kamer uit en 

komt niet veel later weer terug.  

In haar hand heeft ze een 

schoenendoos. Dan gaat ze opzoek 

naar die grote enge muis. 

'Niet zoeken! Niet zoeken! Hij is daar! 

Daar is de muis!' schreeuwt de man 

terwijl hij naar Bertus wijst. Dan ziet 

het meisje Bertus staan en gooit de 

schoenendoos zo over Bertus heen. 

Bertus kan geen kant op en zit nu 

helemaal in het donker. Het enige 

dat hij nog hoort is dat het meisje 

zegt dat ze morgen gaat kijken wat 

voor een muis hij is.  

Daarna is het stil. Bertus loopt nog 

eens rond in de doos maar ziet geen 

uitgang.  
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Er zit niets anders op dan te 

wachten tot het meisje de doos 

weer van Bertus aftilt.  

Na een paar uur hoort Bertus het 

meisje weer praten. 'Pappa, zullen 

we nu kijken wat voor een muis het 

is?' 'Nee', zegt de man. Het meisje 

zegt nu niets meer. Dan zegt de man 

weer wat. 'Ik ga een vriend bellen, 

die weet vast hoe we de muis 

moeten vangen en wat we er mee 

gaan doen. Misschien is de muis ziek 

en worden wij dat ook. Oppassen 

hoor! Laat die doos maar over de 

muis heen staan'. 
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Niet veel later hoort Bertus wat de 

mensen van plan zijn. Het meisje 

moet tuinhandschoenen aan en als 

de man die zij pappa noemt de doos 

optilt moet het meisje de muis 

pakken. Vervolgens moet ze de muis 

in een plastic trommel doen en in de 

vriezer zetten. De muis zal het koud 

krijgen en in een diepe slaap vallen. 

Dan zou de muis sterven en kunnen 

ze de slang van pappa's vriend 

voeren. 

 

Maar Bertus wil helemaal niet in de 

vriezer. Bertus wil al helemaal geen 

lekker hapje zijn voor een slang. 
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Als Bertus hoort dat het meisje voor 

de doos gaat zitten weet hij niet 

meer wat hij moet doen. Snel 

wegrennen lukt misschien niet. En 

als Bertus stil blijft staan zal het 

meisje hem natuurlijk gelijk pakken. 

 

Opeens gaat de doos van Bertus af. 

Bertus ziet hoe de grote dikke man 

direct op de bank springt. Hierdoor 

vergeet Bertus weg te rennen. 

 

Het meisje pakt Bertus niet op en 

kijkt alleen maar naar Bertus. 
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'Pappa, dat is helemaal geen muis! 

Het is een mol! Hoe komt een mol 

nou in ons huis?' 

 

'Een mol? Ik ben helemaal niet bang 

voor mollen!' roept de man terwijl 

hij van de bank stapt. 

 

Samen kijken de twee mensen naar 

Bertus. Het duurt zeker een minuut 

voordat het meisje weer iets zegt. 

 

'Wat moeten we nu? Ik stop dat 

beestje echt niet in de vriezer hoor!' 
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Bertus wil antwoord geven maar de 

mensen verstaan hem niet. Bertus 

heeft zo'n trek in wormen. Hebben 

mensen wormen in huis? Of 

engerlingen? Dat zijn larven van een 

kever. Hebben mensen misschien 

maden of slakken thuis?  

 

'pappa, zullen we hem in de tuin 

zetten?' vraagt het meisje. 

 

De man wil het niet. 'Nee, ben je 

gek! Zo meteen hebben we allemaal 

molshopen hier in de straat!'  
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Als de mensen even niet naar Bertus 

kijken zet Bertus het op een lopen. 

Er moet toch ergens in huis eten 

liggen? Bertus zoekt. 

 

Hij zoekt onder de salontafel. 

Hij zoekt onder de bank. 

Hij zoekt onder de keukenkastjes  

en ja, zelfs rond de hondenmand. 

Nergens loopt er een lekkere insect. 

 

Dan ziet het meisje ineens dat 

Bertus weg is. 'Pap! Hij is weg! Waar 

is de mol?' Het meisje begint te 

zoeken en haar vader zoekt mee. 
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Bertus verstopt zich achter de 

televisie. Daar kijken mensen bijna 

nooit dus het is er meestal ook 

stoffig.  

 

Ondertussen zoeken de mensen. Ze 

verschuiven de bank, kijken onder de 

tafels, onder kasten en zelfs onder 

de bedden. Ze kunnen Bertus niet 

vinden. Dan roepen ze de hond. 

 

De hond is nog slaperig en kijkt 

eerst in zijn voerbak voordat hij de 

mensen gaat helpen. 
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'Zoek mol! Zoek mol!' zegt het 

meisje. De hond weet echter niet 

wat een mol is en pakt een 

tennisbal.  

 

'Dat is geen mol! Zoek mol!' roept de 

man. De hond rent de kamer uit en 

komt terug met een pantoffel. 

'Nee dat is geen mol! Zoek mol!' 

roept de man. Weer rent de hond 

weg. Als hij terugkomt heeft hij een 

vieze onderbroek in zijn bek. 

'Nee! Nee! Luister dan eens! Zoek 

mol!' roept de man nu hard. Als de 

hond zich omdraait ziet hij het 

meisje bij zijn mand staan.  
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De hond laat de onderbroek vallen 

en gaat snuffelen. Het duurt dan ook 

niet zo lang voordat de hond Bertus 

heeft gevonden. Na een paar likken 

pakt de hond Bertus in zijn bek en 

rent naar de tuin. 

 

'Laat hem maar, hij moet misschien 

plassen', zegt de man tegen het 

meisje. 'Laten we zoeken in de 

badkamer en op toilet. Misschien 

heeft de mol zich daar verstopt!' 

De hond rent naar een grasveld dat 

is ingericht als speelveld voor 

kinderen. De hond houdt Bertus nog 

stevig in de bek terwijl hij snuffelt 

naar een goede plek om een plasje 

te doen. 
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In de verte komt er een man 

aanlopen. Hij schreeuwt naar de 

hond: 'scheer je weg! Je mag niet op 

dit veld poepen!' terwijl hij dichterbij 

komt. De hond schrikt en laat 

pardoes Bertus uit zijn bek vallen.  

 

 

De hond doet snel een plasje en rent 

vervolgens zo snel als hij kan naar 

zijn eigen huis. En Bertus? Die ligt op 

het speelveld.  
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Het is onmogelijk om zich snel onder 

de grond te begeven. De man staat 

pal voor hem. Bertus is bang en 

vooral hongerig. 

 

De man zegt: 'Tja, ik heb eigenlijk 

geen tijd voor jou maar misschien 

ben je verwond door die hond. Ik 

neem je mee en zet je later uit op 

een plek waar je geen overlast kan 

veroorzaken'. 

 

Bertus wil dat helemaal niet. 
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Hoofdstuk 4: Bertus is blij. 

 

De man heeft een groene plastic tas 

uit zijn jaszak gehaald. Er staat een 

opdruk op die Bertus niet kan lezen. 

De man pakt Bertus op en stopt 

hem in de tas. 

 

'Kom op molletje,  we gaan naar huis 

zodat ik je wat kan onderzoeken en 

je wondjes kan verzorgen voordat ik 

je wegbreng'. 

 

Bertus wil zo snel mogelijk weg. Hij 

moet eten vinden. Al zijn het een 

paar vliegenlarven. Bertus heeft zo'n 

honger. 
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Maar nu zit Bertus opgesloten in een 

tas.  De man loopt stevig door en 

het lijkt alsof hij Bertus is vergeten. 

De tas slingert heen en weer. 

 

Bertus hoort vreemde geluiden.  

Een geluid van een dichtslaande 

deur. Gepraat van mensen. Weer een 

deur. En opeens... opeens hoort 

Bertus allemaal vogelgeluiden. 

De temperatuur is warmer dan 

buiten op het speelveld. Is Bertus in 

een dierenwinkel? 

 

Bertus voelt dat de man de plastic 

tas op een tafel legt. 
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'Kom er maar uit als je zin hebt 

molletje. Dan zet ik mijn 

boodschappen even weg.' 

Bertus klimt langzaam uit de tas en 

het eerste wat hij ziet is een mooie 

groene plant. Dan draait hij zijn 

hoofd en ziet kooien staan met 

vogels er in.  
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'Zo, je bent er. Ik pak even een glas 

whisky om eventuele wondjes te 

ontsmetten', zegt de man. 

Bertus heeft geen idee wat whisky 

is. Wel merkt Bertus dat er geen 

honden en katten rondlopen in het 

huis.  

 

'Je hebt mazzel molletje. In dit glas 

zit een hele dure whisky!' roept de 

man terwijl hij dichterbij komt. 

De man pakt Bertus beet en bekijkt 

hem van alle kanten. 

 

'Geen wondjes! Wat heb jij een geluk 

meneer mol!', zegt de man terwijl hij 

Bertus terugzet op de tafel.  
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'En ik heb ook mazzel!', zegt de man 

vlak voordat hij het glas leegdrinkt. 

Dan staat de man op en loopt de 

kamer uit. Als de man terugkomt 

zegt hij tegen Bertus: 'ik wilde 

eigenlijk gaan vissen maar moet er 

zo vandoor. Nu heb je dubbel geluk! 

Ik heb regenwormen en maden in 

huis'. 

 

Bertus ziet hoe de man een bakje 

openmaakt en op tafel zet. Het 

bakje zit vol met maden! Zo snel als 

Bertus kan beweegt hij zich richting 

het bakje en begint wat maden op te 

peuzelen. 
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Dan legt de man een dikke vette 

regenworm voor Bertus neer. Bertus 

eet zijn buikje vol. Bertus is blij. 

Eindelijk lekkere hapjes. 

 

Dan zegt de man weer iets. 

 

'Molletje, hier in huis is geen plek 

voor jou. Daarnaast heb ik geen tijd 

om je nu weg te brengen. Ik zet je 

zo buiten in een plantenbak. Graaf je 

daar maar in om wat te slapen'. 

 

De man pakt Bertus weer op en 

loopt naar zijn balkon. Bertus ziet 

dat de bomen en planten heel ver 

beneden hem staan.  

Bertus krijgt hoogtevrees! 
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'Je zit op 13 hoog molletje, als je 

ontsnapt uit de plantenbak en naar 

beneden valt breek je vast iets dus 

doe voorzichtig!' zegt de man. 

 

Dan zet hij Bertus neer. Bertus 

begint gelijk te graven. De man loopt 

even naar binnen en komt terug met 

een paar bakjes. Als hij de bakjes 

openmaakt en omkeert in de 

plantenbak komen er allemaal 

regenwormen uit. Ze verdwijnen 

direct onder de grond. 

 

Bertus heeft geen honger en gaat 

slapen in het holletje dat hij net 

heeft gegraven.  
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Voordat Bertus in slaap valt hoort 

hij de man nog zeggen: 'het regent 

hier niet zo vaak op balkon. Met die 

wormen die nu in de plantenbak 

zitten hoef je niet zo te zoeken. Als 

ik het niet vergeet breng ik je 

vanavond weg'. 

 

Als de avond valt en Bertus zijn 

oogjes opendoet graaft hij weer naar 

boven. Hij kijkt rond en ziet wat 

plantjes in de plantenbak.  

 

Er lijkt een boompje in de 

plantenbak te groeien. Achter Bertus 

staat een beeldje van een man met 

een accordeon.   
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Gelukkig is het beeld niet echt. 

Bertus heeft namelijk hele gevoelige 

oren en waar hij niet op zit te 

wachten is accordeonmuziek. 

 

Dan duikt Bertus weer onder de 

grond om een wormpje te zoeken.  

Al snel heeft hij er een gevonden. 

Bertus eet de worm op en beseft 

dat de man hem misschien is 

vergeten. 
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Dan denkt Bertus ineens aan de drie 

vragen waar hij geen antwoord op 

kreeg. Wat als mollen elders gaan 

leven? Wat als mollen verhuizen 

naar een plaats waar het vaker 

droog is? Wat als mollen niet zo lang 

hoeven te zoeken naar wormen? 

 

Bertus had onbewust de antwoorden 

gevonden. Bertus woont nu in een 

plantenbak. De man zei eerder dat 

er weinig regen op balkon zou komen 

en in de plantenbak zitten heel veel 

wormen zodat zoeken niet echt 

hoeft. Bertus is zo gelukkig nu hij de 

antwoorden heeft. 
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Bertus kan de man niet bedanken. 

Mensen verstaan geen mollen-taal. 

Bertus leeft nu wel in luxe. Alles 

wat Bertus wil heeft hij gekregen. 

Dan verzint Bertus iets. 

 

Bij zonnig weer komt de man 

meestal op balkon zitten met een 

glas whisky en een sigaar. Als de 

man zich dan omdraait en naar de 

plantenbak kijkt graaft Bertus gelijk 

naar boven zodat de man hem dan 

kan zien. Dan zwaait Bertus heel 

even en duikt zodra de man gaat 

glimlachen weer snel onder de 

grond.   
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