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De waterlelie 

 

Jantjes moeder had een mooie bloementuin, waarin de prachtigste bloemen bloeiden. Vol 

liefde was zij daarin aan het werk. Jantje kon er altijd zo van genieten wanneer hij zijn 

moeder daarin bezig zag. 

Nu Opa ziek was en daardoor verstoken van het genot van deze prachttuin, plukte ze iedere 

keer als ze hem op ging zoeken, bloemen voor hem. Ze had een erg grote fantasie in het 

schikken van de bloemen in de vaas. Soms kon slechts één bloem reeds zoveel rust en 

schoonheid uitstralen waarvan Jantje versteld stond. 

Op een zonnige dag ging Jantje wat vroeger naar school en maakte een ommetje door het 

park. Van thuis had hij wat brood meegenomen om de eendjes te voeren. Deze kwamen 

enthousiast op hem af. Toen hij het brood verdeeld had, ging hij eens rustig aan de kant van 

de vijver in het gras zitten. Hij wierp een steentje in het water en volgde met zijn blik de zich 

uitbreidende golven. Langzaam stierven deze weg. Als hij wat verder gooide, kregen ze daar 

niet de kans toe, want groen versperde er hun loop. 

Grote groene bladeren dreven daar midden op de vijver. Plots bemerkte Jantje dat er 

prachtige bloemen in bloeiden. O, wat zou hij die graag voor Opa plukken. Hij liep rond de 

vijver om te zien of hij er van een andere kant wel bij zou kunnen. Hij sprong een gat in de 

lucht van vreugde toen hij aan een steigertje een bootje zag liggen. Voorzichtig stapte hij in 

het wankele ding en roeide naar het midden van de vijver. Zulke mooie, bijzondere bloemen 

had hij nog nooit gezien. Zou Opa hem geloven als hij vertelde dat deze uit het water groei-

den? Hij moest lachen bij zijn voorstelling hoe eigenwijs Opa kon reageren. 

Helemaal in zijn nopjes kwam hij heelhuids met zíjn bloem weer aan land. Hij wilde zich 

enthousiast naar huis spoeden, maar daar ging de bel van school. O, nu zou hij te laat 

komen. Misschien als hij de bloem aan juf zou geven, zou hij geen straf krijgen. Na schooltijd 

kon hij er altijd nog een voor Opa plukken. 

Hij zette het op een hollen en kwam met een rood hoofd van inspanning achter zijn bloem 

aan de klas binnen. Juf keek verbaasd op en nam met een vriendelijke glimlach de bloem in 

ontvangst. Jantje ging een beetje beschaamd op zijn plaats zitten. 

"Dat vind ik heel lief van je Jantje, dat je voor mij een waterlelie hebt geplukt. Kom laten we 

met zijn allen eens rond de tafel gaan zitten en hem eens goed bekijken." 
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Jantje was helemaal opgelucht en nu reuze benieuwd naar wat juf ermee zou doen. Zou ze 

hem in een ronde bolle of smalle vaas zetten, alleen of met wat bladeren? Hoe had juf zijn 

bloem ook al weer genoemd? Zij had er zo één dus al eens eerder gezien. Dan zou ze er 

vast iets moois van weten te maken. 

Alle kinderen hadden zich rond de tafel van de juf geschaard. Zij had een Boek uit de 

Boekenkast gepakt, Flora stond erop, en de bloem in hun midden gelegd. Ze bladerde in het 

Boek. 

"Kijk," zei ze, "dit is nu een ...... Zij is familie van de ...... Haar specifieke kenmerken staan 

hier allemaal in beschreven. We zullen haar eens gaan ontleden, dan kunnen we het 

allemaal zelf ook zien." 

Ze wees de schutbladeren aan. Toen ze deze weg haalde, kon je zien hoe de kroonbladeren 

waren bevestigd. Om in de bloem de stamper en meeldraden te kunnen bestuderen vouwde 

ze deze naar achteren. Jantje had nog nooit op deze wijze in het innerlijk van een bloem 

geschouwd. Hij schaamde zich een beetje, maar wist niet waarvoor. Alle kinderen waren vol 

aandacht. Een nieuwe wereld ging voor hen open, toen juf hen uitlegde waartoe alles 

diende. Toen ze al die grote ogen zag zei ze: "Weet je wat, laten we allemaal een tekening 

maken van haar kern, zodat we het goed in ons geheugen bewaren." 

Opdat ze het beter zouden kunnen zien, verwijderde ze de kroonbladeren. De kinderen 

pakten potlood en papier en schoven aan tafel. Jantje keek verbouwereerd naar het steeltje 

dat daar zo triest lag. Hij voelde een snik in zijn hart. Met een bevend handje pakte hij zijn 

potlood op. Hij kon van verdriet slechts één lijn op papier zetten. Toen rende hij de klas uit, 

terug naar het park. 

Hij durfde er niet binnen te gaan, want hij voelde zich beschaamd, omdat hij één van haar 

bloemen had bezoedeld, ... en dat alleen maar omdat juf haar naam had geweten. 
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