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Hoe de honing werd verdeeld

De dwergjes van Tuil woonden op de hei. Het waren er niet twee 
of vijf, maar wel honderd, een heel dwergenvolk bij elkaar.

Als de hei bloeide riepen ze: ‘Paars, paars, mooi paars!’ en ze 
knepen de honing uit de paarse bloemetjes, want de dwergjes van 
Tuil waren dol op honing.

Maar op een dag kwam er een zwerm bijen aanvliegen. Een 
grote bruin-gele wolk, die zoemde als een motor en die zoemend 
aan de tak van een knoestige dennenboom bleef hangen.

‘Wat is dat, wat is dat?’ vroeg Kleine Pier van Tuil. Hij was de 
jongste en vroeg alles twee keer.

‘Dat zijn bijen, dat zijn bijen,’ antwoordde Kromme Dieder 
van Tuil. Hij antwoordde twee keer, want hij hield van plagen.

‘Nou krijgen we gedonder,’ zei Kromme Dieder.
En zo was het.
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De knoestige dennenboom was hol vanbinnen, en 
een holle boom is een mooi huis voor bijen.

‘Zoemm!’ riepen de bijen, en ze kropen naar 
binnen en begonnen kamertjes te bouwen, kleine 

keurige kamertjes van was, zo glad als een kaars. 
Kamertjes voor de kinderen, en kamertjes om honing in te bewa-
ren, en he lemaal onderin een paleis voor de koningin. Want elk 
bijenvolk heeft een koningin.

Toen de bijenstad klaar was, begon de ellende. Want nu woon-
den er twee volkjes op de hei, die allebei dol waren op honing: de 
dwergjes van Tuil en het bijenvolk van koningin Zwoe.

‘Weg jij! Weg jij! Weg jij!’ riepen de dwergjes de volgen de och-
tend. ‘De hei is van ons, de bloemetjes zijn van ons, de honing 
is van ons.’

Ze schreeuwden het tegen de bijen. Maar er waren 
zo veel bijen, wel duizend, en die kropen over de 
paarse bloemetjes en haalden met hun lange tongen 
de honing eruit.

‘Wat moeten we doen, wat moeten we doen?’ riep Kleine Pier 
van Tuil. Hij was bang voor de bijen.

‘Wegjagen!’ riep Kromme Dieder. Hij deed kssjt-kssjt! tegen 
de bijen, maar dat hielp niets. Hij maakte een speer van een den-
nennaald, maar de bijen lieten hun scherpe prik-angels zien.

Kromme Dieder schreeuwde met tien andere dwergen van 
Tuil dat ze moesten ophoepelen. Maar de bijen de den alleen 
maar zoemm, en gingen rustig door met ho ning uit de paarse 
bloemetjes opzuigen.

’s Avonds hielden de dwergjes raad. Ze zaten bij 
elkaar in de kuil van grijs zand, en de maan 
was hun lamp.

‘We moeten oorlog voeren!’ schreeuwde 
Zwing. ‘Met speren en pijlen en zwaarden.’

Zwing was de sterkste dwerg van Tuil.
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‘Niks daarvan!’ schreeuwde Slem. ‘Bijen hebben angels, en die 
zijn heel gevaarlijk. Ze zullen ons doodprikken.’

Slem was de zwakste dwerg van Tuil.
‘We moeten niet zo schreeuwen,’ zei Tiriaan, ‘we moeten den-

ken. En als ik denk, dan denk ik dat wij geen oorlog willen, maar 
alleen honing. En ik denk dat de bijen ook geen oorlog willen, 
maar alleen honing. We moeten de honing verdelen.’

Tiriaan was de beste prater van de dwergjes van Tuil.
‘Verdelen? Hoe dan, hoe dan?’ vroeg Kleine Pier. Hij dacht 

dat het een domme vraag was, maar niemand wist het antwoord. 
Niemand wist hoe.

‘Ik zal denken,’ zei Tiriaan.
De dwergen van Tuil gingen slapen, ieder onder zijn ei gen 

hei struik. De krekels tsjirpten een slaapliedje en de maan was 
het nachtlicht.

Kleine Pier kon niet slapen; hij lag te denken. Hij deed 
zelfs zijn muts af, om nog beter te kunnen denken. Hoe, hoe, 
hoe?

Maar de zon kwam op en Kleine Pier had niets bedacht, en 
de bijen kwamen en Kleine Pier verstopte zich diep onder zijn 
struik. Hij durfde zelfs zijn muts niet meer te pakken, want die 
hing keurig aan een tak, en daar zat het vol bijen.

‘Zoemm,’ zeiden de bijen en nooit iets anders.
Ze kunnen niet praten, dacht Kleine Pier, misschien kun nen 

ze ook niet eens denken.
Pas in de namiddag, toen de bijen weg waren, durfde Kleine 

Pier tevoorschijn te komen.
Hij pakte zijn muts.
‘Hee,’ mompelde Kleine Pier.
Er zaten paarse bloemetjes waar zijn muts had gehan gen, 

paarse bloemetjes vol honing, want geen enkele bij had onder de 
muts gekeken.

’s Avonds, in de kuil, vertelde Kleine Pier dat aan de anderen.

De volgende dag hingen er honderd dwergenmutsen én hon-
derd zondagse dwergenmutsen in de heistruiken.

De bijen zeiden alleen maar zoemm en haalden honing uit de 
bloemetjes zonder mutsen.

De dwergjes van Tuil riepen: ‘Hoera!’, en knepen ’s avonds de 
honing uit de bloemetjes die onder hun mutsen hadden gezeten.

Dankzij Kleine Pier van Tuil, de jongste.
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2

Wat Kleine Pier beleefde 
in de bijenstad

De honing die de dwergjes elk najaar uit de paarse hei bloemetjes 
knepen, was bedoeld voor de winter. De dwergjes aten het niet 
meteen op; ze stopten de honing in bewaarpotten, en likten 
alleen hun vingers af om al vast te proeven.

Maar nu het bijenvolk op de hei was komen wonen, dui zenden 
bijen, die ook honing uit de paarse bloemetjes haalden, nu kregen 
de dwergjes voor deze winter niet genoeg volle potjes.

‘Vreselijk,’ riepen ze. ‘Vreselijk, wat moeten we doen?’
Ze hadden wel zeven aardappels en twaalf wortels. Die haal-

den ze elke zomer van het land Verderop. Met hun dwergenkar 
trokken ze erheen, groeven een dikke aard appel uit de grond, 
laadden hem op de kar en reden ermee terug. Heen en weer, heen 
en weer, telkens met één aardappel of met twee wortels. Dagen-
lang waren ze daarmee bezig.

Ook voor de winter.

Maar zonder honing vonden de dwergjes het niet lekker.
‘Ik krijg het niet door m’n keel,’ klaagde Kromme Dieder. ‘Het 

glijdt niet zonder honing.’
‘Het glijdt wel met spuug,’ zei Zwing van Tuil.
Ze deden heel zuinig met de honing, maar midden in de win-

ter was het laatste potje op. Helemaal leeg. Als je je tong erin stak, 
proefde je alleen maar glas.

Misschien staat er nog ergens een bloemetje op de hei, dacht 
Kleine Pier van Tuil. Eén bloemetje…

Hij trok zijn bontjasje aan, nam een leeg potje, en ging op 
zoek.

De wind was koud en de hei was dor als een oude be zem; het 
snerpte en knerpte om hem heen, maar Kleine Pier van Tuil liep 
dapper voort.

Eén bloemetje maar, dacht hij steeds, maar zijn ogen traanden 
van de wind en hij zag bijna niets.

Zo kwam het dat hij ineens voor de holle dennenboom stond. 
De holle dennenboom waar het bijenvolk van koningin Zwoe 
woonde.

Wacht eens, dacht Kleine Pier, de bijen hebben vast nog wel 
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honing. Als ik nu gewoon aanklop en een beetje honing vraag? 
Daar zullen ze niet boos van worden.

Er was nergens een deur, hij klopte gewoon tegen de ruwe 
stam, maar dat hielp niets.

Toen klom Kleine Pier naar boven, langs de ruwe stam, dat 
ging best, en waarachtig, daar vond hij een holletje waardoor hij 
naar binnen kon.

‘Hoe-oit!’ riep Kleine Pier van Tuil. ‘Hoe-oit, is daar ie mand?’
Het galmde een beetje in de boom, daarna bleef het doodstil.
Het dwergje klom naar binnen en wachtte tot zijn ogen aan 

het donker gewend waren.
Toen zag hij de bijenstad. Rijen en rijen kamertjes, keu rig 

recht en glad van was, het leek een flatgebouw met duizend ver-
diepingen, en helemaal onderin scheen een lichtje.

Misschien is daar iemand, dacht Kleine Pier, en hij liet zich 
naar beneden glijden. Met een plof kwam hij neer, vlak voor een 
poort waar het licht uit kwam.

Maar daar stonden twee bijen op wacht, die overeind schrok-
ken en hun scherpe angels naar voren staken. ‘Zoemm!’ deden 
ze boos.
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‘O help!’ zei Kleine Pier. ‘O help, ik heb niks gedaan. Ik wou 
alleen maar wat honing, wat honing.’

‘Zoemm!’ deden de bijen weer. Ze pakten het dwergje beet en 
sleurden hem naar binnen, door de poort, in een grote zaal, door 
een lange gang, een trap naar beneden, weer een zaal, alles van 
harde gladde was. Kleine Piers voetjes glisten en gleden over de 
vloer terwijl de bijen hem voortsleurden.

Waarom ben ik zo stom geweest, dacht hij, zo stom? Bijen 
kunnen niet praten. Ze denken dat ik kom stelen. Maar op dat 
ogenblik hoorde Kleine Pier een stem, die zei: ‘Wat kom je hier 
doen, m’n dwergje?’

Kleine Pier keek op. Hij stond in een mooie kamer, het rook 
er vreemd, en vlak voor hem zat een enorme dikke bij.

Het was koningin Zwoe.
‘Ik, ik, ik,’ stamelde Kleine Pier. ‘We, we, we hebben geen 

honing meer. En ik wou vragen of u misschien nog wat hebt. Ik 
bedoel wat honing.’

Koningin Zwoe bekeek het bevende dwergje van top tot teen. 
‘Jij bent zeker de dapperste dwerg van je hele volk?’ vroeg ze.

‘O nee mevrouw, nee, nee,’ zei Kleine Pier.
‘Weet je dan niet hoe gevaarlijk het is om zomaar een bijen-

stad binnen te gaan?’ vroeg koningin Zwoe.
‘Ik heb er niet bij gedacht,’ zei Kleine Pier bibberend. ‘Ik denk 

eigenlijk nooit, ziet u. Bijna nooit.’
‘Zo! Maar je dacht wel aan honing?’ vroeg de koningin.
‘Ja,’ zei Kleine Pier, ‘maar honing in een bloemetje. Ik zocht 

eigenlijk een bloemetje.’
De dikke koningin schokte van het lachen.
‘Bloemetjes in de winter,’ riep ze. ‘Jij bent niet goed wijs.’
‘Nee mevrouw,’ zei Kleine Pier zacht en hij boog zijn hoofd. 

Hij nam ook zijn muts af, en dat vond koningin Zwoe erg beleefd.
‘Zoemm,’ zei ze plotseling tegen de twee bijen.
Kleine Pier dacht dat er iets vreselijks ging gebeuren, maar 

de bijen pakten alleen maar zijn lege potje, schuifelden ermee 
weg en kwamen even later weer terug. Met het potje vol honing.

‘Voor een dappere en beleefde dwerg,’ zei koningin Zwoe. ‘En 
als het op is, kom je maar terug.’

‘O,’ riep Kleine Pier, ‘dank u, dank u, dank u.’ Hij hield niet 
op dank u te zeggen, hij riep het nog op de trap.

Maar toen hij terug was op de hei, riep hij zijn makkers. Hij 
liet de honing zien en vertelde het hele verhaal.

‘Kleine Pier,’ riepen ze. ‘Jij bent de dapperste dwerg van ons 
hele volk!’ En alle dwergjes van Tuil dansten om hem heen, want 
ze waren zo blij met de honing…


