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Tuinman Bertje
‘La-la-la! La-la-la!’
Daar komt Bertje aan. Hij rijdt over het
gras op zijn tractor. Aan de tractor zit
een kar.
‘La-la-la! La-la-la!’ zingt Bertje verder. Hij
is vrolijk, want straks gaat hij iets leuks
doen met opa.
‘Klop, klop, klop!’ Er tikt iemand tegen
het hekje. ‘Ben ik hier bij tuinman
Bertje?’
Bertje hoort al wie er is. Hij springt van
zijn tractor.
‘Opa!’ roept hij blij. ‘Ik ga u helpen!’
‘Dat is leuk. Dan ben jij mijn knecht.’

Opa doet het hekje open en stapt de
tuin in. Hij draagt een grote doos.
Bertje gaat op zijn tenen staan en kijkt
in de doos. Hij ziet allemaal mooie
plantjes. Rode, gele, witte en blauwe.
Die gaat opa in de tuin zetten.
‘Jij bent mijn knecht, Bertje’, zegt opa.
‘Jij moet de plantjes naar de schuur
brengen. Met je tractor.’
Opa zet de doos op de kar. Bertje gaat
op zijn tractor zitten en trapt hard op de
trappers.
‘Stop!’ roept opa. ‘Je bent er al!’
Bij de schuur pakt opa de doos van de
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tractor en zet hem op de grond. Dan
gaat hij de schuur in. Hij pakt een hark
en een schepje en legt ze bij de doos.
Naast de schuur staat de gieter. Opa
doet hem vol met water.
Bertje rijdt nog steeds rondjes. Hij wacht
op opa. ‘La-la-la! La-la-la!’
Eindelijk begint opa met de plantjes.
Bertje stapt van zijn tractor af. Hij wil
alles zien. Opa pakt het schepje. Met
het schepje maakt hij een kuiltje in de
grond. Daar giet hij wat water in.
Bertje wil ook graag in de tuin werken.
‘Mag ik iets doen?’ vraagt hij.
‘Pak maar een plantje uit de doos’, zegt
opa. ‘Dat moet in het kuiltje.’
Bertje kijkt naar de plantjes. Welke kleur
zal hij kiezen? Eigenlijk vindt hij alle
plantjes mooi. Hij pakt er een met rode
bloemetjes en zet het in het kuiltje.
‘Jij bent knap’, zegt opa.
Bertjes ogen glimmen. Hij vindt het een

leuk werkje. ‘Ik word later tuinman,
opa!’
Bertje pakt steeds een ander plantje.
Maar dan is de doos leeg. Met de hark
maakt opa de grond tussen de plantjes mooi glad. Dan bergt hij de spullen
weer op in de schuur.
Bertje wil de tuin nog mooier maken.
Hij pakt zijn eigen harkje uit de zandbak. Tussen de plantjes harkt hij in de
grond. Heen en weer. Het gaat steeds
harder.
Maar Bertje kijkt helemaal niet goed
uit. Hij harkt tegen een plantje. Nu staat
het een beetje scheef. Bertje schrikt ervan. Dat mag opa niet zien! Hij moet het
plantje gauw recht zetten.
Bertje trekt eraan. Maar dan schiet het
plantje helemaal los.
Na een poosje komt opa de schuur uit.
Hij ziet Bertje zitten. Met een plantje in
zijn hand.
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‘Wat doe je nou?’ roept opa. ‘Haal jij de
plantjes er weer uit?’
Bertje kijkt verlegen naar de grond.
‘Ik ging de tuin netjes maken’, zegt hij
zachtjes. ‘Met mijn harkje.’
Opa zet het plantje weer in de tuin.
‘Ga maar op het gras spelen, Bertje’,
zegt hij.
Bertje luistert naar opa. Hij wil de tuin
mooi houden. Bertje gaat weer op zijn
tractor rijden.

Achter de plantjes staan een paar struiken. ‘Dat is een bos’, zegt Bertje. ‘Daar
ga ik spelen. Bom-bom-bom!’
Bertje let niet meer op de plantjes en
trapt erop. De bloemetjes liggen plat op
de grond.
Bertje schrikt. Hij wil de bloemetjes
rechtop zetten. Maar die zijn geknakt.
Hij zucht ervan. Hoe moet dat nu? Bertje
wil de tuin weer netjes maken.
Opeens ziet hij wat moois voor het keukenraam. In de vensterbank staan twee
gele plantjes.
Bertje weet al iets. Hij holt naar de keuken en neemt zomaar de plantjes mee
die voor het raam staan.
Bertje gaat de plantjes in de tuin zetten.
Hij weet precies hoe het moet. Dat heeft
hij gisteren bij opa gezien.
Vlug gooit hij de lelijke plantjes in de
vuilnisbak. Hij graaft met zijn schep twee
kuiltjes. Daar zet hij de gele plantjes in.

De volgende dag gaat Bertje weer naar
buiten. Hij gaat op het gras spelen. Dat
heeft hij aan opa beloofd.
Bertje zet een emmertje op zijn hoofd.
Hij is een soldaat met een helm op. Dan
pakt hij zijn schep uit de zandbak. De
schep is zijn geweer. Hij legt hem op zijn
schouder. Net als een echte soldaat.
Bertje stampt over het gras. ‘Bom-bombom!’ roept hij steeds.
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Met zijn harkje maakt hij de grond weer
glad.
‘Ik ben helemaal klaar!’ roept Bertje. Hij
vindt het zelf erg mooi.
Na een poosje komt mama in de keuken. Ze kijkt verbaasd naar het raam.
Daar stonden toch twee plantjes? Maar
nu zijn ze weg … Waar zijn de plantjes
gebleven?
Mama kijkt uit het raam. Ze ziet het al.
De plantjes uit de keuken staan in de
tuin. Ze loopt naar Bertje toe en wijst
naar de plantjes.

‘Waarom heb je die plantjes gepakt?’
vraagt mama.
‘Ik ging soldaatje spelen. Toen trapte ik
op de plantjes’, zegt Bertje. ‘Ik heb de
gele plantjes uit de keuken gepakt’, zegt
hij blij. ‘Nu is de tuin weer mooi.’
‘Dat zijn plantjes voor binnen’, zegt
mama. ‘Die horen niet in de tuin. Laat
ze nu maar staan. Niet meer erop lopen,
hoor!’
Dat doet Bertje echt niet. De tuin moet
netjes blijven. Als hij gaat spelen, blijft
hij op het gras.

12

