
en hun vrienden…

De

Anne-Marijn Somers



De Schuddebuikjes overleefden zonet een grote stortvloed. Plots was er een zwaar 
onweer losgebarsten. Het had hen helemaal verrast. De Schuddebuikjes leven in 
holletjes tussen de wortels van de bomen. De gangen die ze groeven om in hun  
ondergrondse huisjes te geraken, liepen vol met water. Meestal voelen ze zoiets noch-
tans aankomen. Ze hebben daar immers een neus voor. Ze weten dan welk weer ze 
mogen verwachten. Deze keer was het veel erger dan verwacht. Gelukkig hadden ze 
hun Schuddebuikkinderen nog tijdig in veiligheid kunnen brengen. Maar er kwam 
ook hulp uit onverwachte hoek!

Enkele jaren geleden, hadden ze een stuk waterslang kunnen bemachtigen.  
De slang, die in een verlaten boswachterswoning lag, steken ze nu tot diep in de  
wortelgangen en zo hevelen ze het water en de modder weer naar buiten. Alle  
Schuddebuikjes zijn komen helpen. Daarna begint natuurlijk het grote schoon-
maakwerk voor de Schuddebuikvrouwtjes. Het kan nog weken duren voor ze weer 
in hun huisjes kunnen wonen. Het is er nu klam en vochtig. Het vocht heeft al hun  
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houten meubeltjes aangetast. Nu moeten ze ook opletten voor zwammengroei. Als 
de lucht vochtig is, groeien schimmels en zwammen veel beter. De geur is er ook nog 
onaangenaam. Echt niet leefbaar.

Gelukkig hebben de koolmeesjes hen enkele verlaten nesten cadeau gedaan. Om 
de nestjes aan te wijzen, mochten de oudere Schuddebuikjongens en -meisjes even  
tussen hun vleugels plaatsnemen. De koolmezen en hun passagiers vlogen zo van nest 
naar nest. Wow! De koolmezennestjes zijn vrijwel bolrond en volledig doorweven 
met mos, haar en donzige veertjes. Lekker warm en zacht. De Schuddebuikjes zijn de 
koolmezen erg dankbaar voor het vriendelijke gebaar. Voor de Schuddebuikkinderen 
lijkt het nu alsof ze een tijdje met vakantie zijn. Ze zijn immers gewend in of dicht bij 
de aarde te leven en nu zitten ze ineens heel erg hoog. Ze moeten met touwladdertjes 
naar boven klimmen. Oh, wat een pret! 
Ze kijken nu zelf naar de wereld beneden, zoals hun vogelvrienden dat altijd doen. Van  
boven af lijkt alles anders. Zelfs de grote mensen lijken nu dikke bolletjes en hun eigen 

familieleden zien ze als kleine kleurrijke stipjes. Ze zijn nog nauwelijks te herkennen 
van op nesthoogte.

De Schuddebuikjes zijn dus echte vogelvrienden. Zijn de Schuddebuikjes ook  
mensenvrienden? Wel, ze hadden het kunnen zijn. Helaas, tot nu toe hebben ze het er 
nog niet op gewaagd om met de mensen nader kennis te maken. Ze zijn immers bang 
voor de gevolgen. Ze vinden de mensen best wel oké, hoor. Daar niet van. Maar niet 
alle mensen lijken hen even betrouwbaar. Daarin zien ze dus enig gevaar. Daarom 
houden ze zich liever verborgen voor de mensen. Ze zien de mensenkinderen spelen 
met sprekende poppen of met knuffels die zelfs groter zijn dan de Schuddebuikjes. 
Niets mis mee, maar het zet wel hun verbeelding aan het werk. Als de Schuddebuik-
jes zelf worden ontdekt door de moeders of vaders, dan worden ze wellicht ook in 
cadeauboxen gestopt. Die dozen krijgen dan vast nog een mooie strik.  
Heel waarschijnlijk wordt het pakje daarna ruw opengemaakt, zoals dat overigens 
altijd het geval is met de mensenkinderen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen  5
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bedwingen. Maar het allerergste moest zeker nog komen. De mensen zouden de 
Schuddebuikjes wel erg lief vinden, want dat zijn ze ook, maarrrr… ze zouden ze 
knijpen en zoenen. Ja, letterlijk doodknuffelen. Een gruwelijk lot, vind je niet? Dus, 
maar liever niet…

Neem nu de cavia’s en de hamsters. Die worden door de mensen ook in kooien op-
gesloten. Ik bedoel de kleine hamsters, want de laatste grote hamsters leven in bruch-
ten onder graanakkers. Die grote hamsters laten zich maar zelden zien. Zo schuw 
zijn ze. Eigenlijk zijn het nachtdieren. Als soort zijn ze helaas bijna uitgeroeid. Niet 
door de jacht, maar omdat de akkermachines hun ondergrondse woonbruchten 
vernielen. Na de graanoogst blijft er nog maar weinig graan op het veld liggen. Te 
weinig om de grote hamsters als soort te laten overleven. Maar we hadden het dus 
over de kleine hamsters. Het enige dat deze diertjes in zo’n kooitje kunnen doen, 
is rondkijken, eten, drinken en in zo’n rad lopen. Dat is een wreed lot. En ook zeer 
eenzaam! Begrijp je nu waarom ‘jij’ nog nooit zo’n Schuddebuikmensje hebt gezien?  
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Zij moeten zich wel verstoppen voor de men-
sensoort en jij behoort daar ook toe!

Een vrolijk volkje heeft ook vrolijke vrienden
De Watertanders en Kruimeldiefjes zijn minder 

schuw. Ze durven meer en dat heeft te maken met hun 
voedingsgewoonten. 

Net zoals de Schuddebuikjes leven ze ook in stamverband, 
maar dan zeer dicht in de buurt van de mensen. Omdat de 
Watertanders verlekkerd zijn op het fruit van de mensen, 

kunnen ze het niet laten om hierin steeds hun tanden 
te zetten. Gelukkig denken de mensen dat het fruit is  
aangevreten door wespen. De fruitboeren hebben de 
Watertanders nog nooit gezien, want dezen werden 
nog nooit betrapt. Maar is dat dan niet erg voor de  



wespen? Oh,  zo erg  is het nu ook weer niet. De Watertanders zijn niet groot in aantal  
en de wespen en andere insecten hebben vandaag veel minder last van bestrijdingsmid-
delen.  De mensen  weten nu dat als ze de insecten verdelgen, ze hierdoor ook de vogels 
 doden  en dat willen ze niet. Vogels voeden zich namelijk met insecten. De zware 
 bestrijdingsmiddelen zijn erg schadelijk voor het milieu en ook voor de gezondheid. 
Naast vogels, zorgen ook  lieveheersbeestjes en oorwormen ervoor dat er geen blad-
luizenplagen komen. Zulke plagen kunnen zorgen voor een mislukte fuitoogst. En 
dat alles weten de mensen nu. 
Omdat de Watertanders van het fruit van de mensen snoepen, doen ze voor hen 
wat in ruil. Zo zorgen ze ervoor dat er ook werk wordt verricht in de boomgaard.  
Ze doen vaak snoeiwerk en soms wordt er ook gedund. Het dunnen waarbij ze de 
dunste vruchten op de grond laten vallen, zorgt ervoor dat de takken niet breken  
onder het gewicht van het fruit. Het overblijvende  fruit  wordt voldragen en de krach-
ten van het boompje worden niet uitgeput. Wanneer in de nazomer een ferme blos 
verschijnt op de appelen en peren, dan  zijn de fruitboeren erg tevreden. 

Stiekem zijn ook de Watertanders fier op het gepresteerde werk. Het fruit dat op de 
grond valt bij het dunnen en tijdens de fruitpluk, wordt ’s avonds door de Watertan-
ders weggedragen. Zo gaat werkelijk niets verloren. Ze drogen en bewaren het fruit 
voor de wintermaanden. Zo hebben ze ook dan wat te eten. De Watertanders doen 
slechts een winterslaap van een maand of twee. Maar waar ze dit doen, verklappen we 
niet.

De Kruimeldiefjes wonen in de mensenwoning. Ook uit noodzaak, want ook zij zijn 
bang voor de mensen. Zij vrezen zelfs de muizen, hun buren. 
Niet omdat ze door muizen worden opgegeten, want zoiets 
doen muizen echt niet, maar wel omdat de muizen zo snel 
zijn en de Kruimeldieven vaak doen schrikken. Sommige 
muizen vergissen zich al eens van hol, waardoor ze 
ineens bij de Kruimeldiefjes belanden. De mui-
zen gaan er dan weer als de bliksem vandoor.  
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De Kruimeldiefjes kunnen er maar niet aan wennen. Telkens schrikken ze zich een 
aap. De Kruimeldiefkinderen krijgen na zo’n muizenontmoeting vaak hevige nacht-
merries. Ze dromen dan van de grote muizentanden. Van tanden die altijd blijven 
groeien, want in werkelijkheid doen ze dat ook. Het is wellicht om die reden dat  
muizen zoveel knagen. De Kruimeldiefjes schrikken ook van hun spitse snuiten en 
van hun lange stevige snorharen. De Kruimeldievenmoeders maken elke dag de  
dromenvangers van hun kinderen leeg. Zo erg zit de schrik erin. Bovendien zijn 
die muizen ook wel voedselconcurrenten. Ook zij zijn verzot op mensenbrood. Ze 
gaan ermee aan de haal vooraleer de Kruimeldieven erbij kunnen. De Kruimeldiefjes  
leven immers van broodkruimels die achterblijven in de broodkast. 

De kruimels grissen ze weg tijdens de nacht. Omdat ze zich hierover toch best wat 
schamen, doen ze wat werk voor de mensen. Ze houden vaak de grote schoonmaak 
in kasten. Ze reinigen de fornuizen, ze poetsen de kleinste ramen of ze oliën de deur-
scharnieren zodat deze niet meer piepen. Enkele onder hen tonen zich erg bekwaam 

in het slijpen van scharen en messen. Het zijn de scharensliepers. Het is niet zo dat 
de mensen dit niet opmerken, echt niet, maar op de één of andere manier slagen ze 
erin zichzelf weer wijs te maken dat ze wellicht ‘zelf ’ die taken hebben uitgevoerd.  
Nochtans, de eerste gedachte die dan in hen opkomt, is: “Ha, dit is zeker het werk van 
de Alvermannetjes”. Ik vertel je even hoe dit komt. De Alvermannetjes doken vaak op 
in de bedverhalen die de mensen aan hun kinderen vertelden. Of in de verhalen die ze 
zelf als kind hadden gehoord van hun ouders. Zijn de Alvermannetjes langs geweest, 
vragen ze zich vaak af. Vervolgens wuiven ze de gedachte weer weg. Alvermannetjes 
bestaan immers niet.

Maar ken jij de Alvermannetjes? Vast niet. Alvermannetjes zijn kleine wezentjes die 
in harmonie leven met de natuur. Ze leven in holwoningen die helemaal afgedekt zijn 
met aarde of leem. In ruil voor voedsel of behuizing tijdens de koude winter, gaan ze ’s 
nachts nog klussen klaren voor de mensen. Vaak gaat het om onafgewerkte klussen of 
taken, die de mensen zelf niet zo graag uitvoeren. Dan brengen de Alvermannetjes 
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dit tot een goed einde. In elk geval, wanneer de 
mensen ’s ochtends wakker worden, zien ze 
dat hun werk gedaan werd. Die mensen dan-
sen dan van blijdschap in het rond, maar ze 
zorgen ervoor dat niemand anders het ziet. Ze zouden 
immers voor gek worden verklaard of als bijgelovig 
worden bestempeld. Althans, zo vertelde men dat in 
de kinderverhaaltjes. Eeuwenlang werd het door- 
verteld.  Dat de Alvermannetjes hen tijdens de
nacht wel zouden komen 
helpen, bedoel ik dus…

Watertanders en Kruimeldiefjes verrichten dus werk voor 
de mensen en nu wordt het weggewuifd als fantasie. Ja, die mensen 
zijn echt meester in het beliegen van zichzelf. Is dat erg? Neen, want de Watertanders 
en Kruimeldieven vinden het goed zo. Ze vinden het niet nodig om zich kenbaar te 

voorlezen op woensdag 17



maken. En ook niet om ineens aan de ontbijttafel van de mensen te verschijnen en 
het mensenvolkje vrolijk te begroeten. Oh, neen. Het zou een vriendelijk gebaar zijn, 
maar ik zei het al: ze zijn zo bang om te worden ontdekt. Om dezelfde reden dus als 
de Schuddebuikjes, hun vrienden uit het bos. Weet je, van die vriendelijke Schud-
debuikjes krijgen ze soms nog wat bosbessen cadeau wanneer het boomgaarden-
fruit en de broodkruimels volledig op zijn. Toch is het al meerdere keren gebeurd dat 
mensenkinderen de Watertanders en Kruimeldiefjes ontmoetten. Ja, echt waar. De 
baby’s die nog niet rechtop kunnen staan en die in de mensenhuizen rondkruipen,  
hebben hen al vaak opgemerkt. Kruipende baby’s hebben hun ogen dicht bij de vloer.  
Daarom dus.

Gelukkig kunnen baby’s niet praten. Ze kunnen het dus niet voortvertellen. Best  
akelig voor de Kruimeldiefjes, zo’n ontmoeting met een kaal mensenkind. Volgens 
de Kruimeldiefjes hebben ze ook zulke grote ogen en een grote mond. Een mond 
waaruit erg veel lawaai komt. De Kruimeldiefjes moeten zich dan snel uit de voeten 

maken, want mensenbaby’s knijpen of likken aan alles wat ze in hun mollige vuist-
jes krijgen. Weet je, die baby’s schrikken in feite ook van hen. Sommigen onder hen  
beginnen luid “mamaaaaa…” te roepen of oorverdovend hard te wenen. Hun  
moeders begrijpen dit plotse gehuil uiteraard niet. Ze pakken de baby’s op en  
beginnen ze te troosten tot het akelige geschreeuw ophoudt. Gelukkig doen die  
moeders dat vanzelf. Dat huilen en schreeuwen is echt niet gezond voor de kleine 
oortjes van de Kruimeldiefjes. Vast ook niet voor de mensenmoeders en zelfs de  
muizen maken zich dan uit de voeten.

Op de één of andere manier vergeten de baby’s deze wonderlijke ontmoetingen  
wanneer ze opgroeien. Het enige wat dan nog overblijft van die mooie herinnering 
aan de ontmoeting met een Kruimeldief, is de twijfel. De twijfel of de Kruimel-
dieven wel echt bestaan en of de ontmoeting daadwerkelijk plaatsvond. De laatste  
twijfelgedachten worden verjaagd door de vriendjes uit de klas of door hun eigen 
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moeder of vader. Fantasie, het is pure fantasie, zeggen ze met een glimlach om de 
mond. Sommige vaders hebben tijdens het lachen ook zo’n schuddende buik, net 
zoals de Schuddebuikjes, hi hi hi. Ze aaien vervolgens hun peuters en kleuters gerust-
stellend over hun bolletje. Hun bolletje waarop ondertussen al wat meer haar groeit. 
Nog wat groter geworden, durven die kinderen niet meer luidop zeggen dat ze nog 
steeds twijfelen. Ze zijn immers bang om te worden uitgelachen.

En toch moeten die troostende en proestende ouders toegeven dat ze zelf nog bang 
zijn van de nacht. Geloof me, dit doen ze niet! Toch zitten er op hun deuren vaak 
vijf sloten, terwijl er in deze streken al lang geen wolven of beren meer leven. Men-
sen hebben namelijk geen natuurlijke vijanden meer. Waarvoor zouden ze dan bang 
moeten zijn? Zouden ze dan toch nog stiekem geloven in de bedverhalen die ze aan 
hun kinderen vertellen? Of in de Alvermannetjes? Neem het van mij aan, ze zullen 
nooit toegeven dat ze twijfelen aan het bestaan van deze wezens. Trouwens, wie of wat 
zijn die Alvermannetjes eigenlijk? Tja, dat is gewoon een mooie verzamelnaam voor 

‘halve mannetjes’. Die halve mannetjes zijn inderdaad de lieflijke, lachende Schudde-
buikjes, de altijd ijverige Watertanders en de immer gedienstige Kruimeldiefjes. Hou 
dit geheimpje alsjeblief mooi voor jezelf, hé. Zeker als je echt een goed hart hebt. Je 
wil toch niet dat ze worden opgesloten in kooitjes of speelgoedkasten. Of dat ze de 
hele dag in zo’n looprad moeten lopen zoals de hamstertjes. Of wil je dat wel? Neen, 
dat wil je vast niet. Het zijn uiteindelijk levende wezentjes, hé. 
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Inmiddels zijn de ondergrondse boomhuisjes van de Schuddebuikjes weer droog en 
bewoonbaar. Ze kunnen er weer naartoe. De vogelnestvakantie van de Schuddebuik-
kinderen is voorbij. Ze mogen de nestjes van de koolmezen weer verlaten en langs de 
touwladdertjes naar beneden glijden. Ook nu zijn de Schuddebuikkinderen reuzeblij. 
Die blijdschap delen ze met hun ouders, die het leuke nieuws overal rondvertellen.  
Ze willen het aan alle Alvermannetjes laten weten. Ook aan de Kruimeldieven en 
de Watertanders, want dat zijn hun vrienden uit de mensenhuizen en de fruitgaar-
den. Ze besluiten een groot feest te organiseren. Zo’n feest lijkt een beetje op de oude 
oogstfeesten van de mensen. Na de graanoogst viert het hele dorp mee. Althans, zo 
was dat vroeger, omdat toen het hele dorp mee kwam helpen. Iedereen nam zijn  
eigen werktuigen mee naar de akker waar men die dag zou oogsten. 

Deze traditie werd helaas niet in stand gehouden, want nu doen grote 
dorsmachines het werk. De Schuddebuikjes houden wel van 

tradities en van feesten. Ze kennen een perfecte plek 
voor het organiseren van zo’n feest: op het grote grasveld 

binnen de ruïnes van een oude kerk. 
De Watertanders, de Kruimeldiefjes en ook de koolmezen worden uitgenodigd  
om samen met de Schuddebuikjes te komen vieren. Ze ontvangen allemaal een  
uitnodiging. Het is een eikenblad, beschreven met sierlijke gouden letters. 
De brieven worden bezorgd met de luchtpost. De brievenbestellers zijn bosduiven. 
Heel veel gasten kunnen niet lezen en daarom wordt ook een liedjeszanger uitge-
stuurd. De liedjeszanger is een Schuddebuik met veel zangtalent. Eerst speelt hij een 
wijsje op een panfluit. Daarna zingt hij de boodschap. Hij begeleidt zijn eigen lied 
door te spelen op een trommel. Hij gaat met zijn wijsje van deur tot deur, van nest 
tot nest. Zo’n gezongen wijsje wordt makkelijk onthouden. Het wordt ook al zingend 
doorverteld. Echt goed bedacht, die gezongen boodschappen!

De Schuddebuikkinderen hebben vol ongeduld gewacht en de grote dag is nu  
aangebroken. Ze kunnen haast niet wachten tot de avond valt. De zon schuift tergend 
langzaam naar het westen. Overal hangen slingers van madeliefjes, sierlijk aan el-
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kaar geknoopt. Op de gedekte tafels staan schalen met noten, bessen, cakes, appelen,  
peren, kersen… Er staan natuurlijk ook emmertjes vol verse dikke broodkruimels en 
kruiken met allerlei vruchtensapjes. Hoelang duurt het nog voor het feest begint? 
Eindelijk is de rode avondzon er. De liedjeszanger mag het feest nu inzetten met een 
ander lied: een vrolijk welkomstlied. Dat is het teken dat het feest echt mag beginnen. 
Kijk daar! De eerste gasten komen al aangelopen. Allemaal lachende en blozende  
gezichtjes, blakend van gezondheid. Alle Alvermannetjes, jong en oud, hebben zich 
erg verheugd op deze dag. Dus zowel de Schuddebuikjes, de Watertanders als de  
Kruimeldiefjes. Er zal worden gelachen en gezongen. Iedereen zal eten en dansen tot 
de ochtendzon weer aan de hemel verschijnt…


