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3 weken vakantie 
bij oom Onkruid

lust graag pannenkoeken
kan goed tekenen

kevertje

bakt graag pannenkoeken

schram

mos

de leukste 
oom van de 
wereld

Even voorstellen

DIT IS OOM ONKRUID.

HALLO, DIT BEN IK. IK HEET BORIS ZIZANIA.

DIT IS EEN KALENDER.
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DIT BEN IK ALS IK DRIE DAGEN BIJ OOM ONKRUID 
HEB GELOGEERD.

DIT BEN IK ALS IK TWEE WEKEN BIJ OOM ONKRUID 
HEB GELOGEERD.

DIT ZIJN MIJN VADER EN MOEDER.

OomOnkruid_Binnenwerk.indd   8OomOnkruid_Binnenwerk.indd   8 02-08-2022   21:3402-08-2022   21:34



9

DIT IS TUKKIE.

DIT IS HET HUIS VAN OOM ONKRUID.

deurbel

schoorsteen

raam dit is geen bosje

teckel

lieve ogen

zwevende haren

 sterk water
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bijen

hommel

Tukkie

de mooiste plek van de wereld

schommelstoel

bloemen

tafeltje voor 
pannenkoeken

Woeste Wurgica

Sluwe Slijmsproeier

onkruid

Listige 
Elastica

DIT IS DE VERANDA.

DIT IS HET OERWOUD VAN OOM ONKRUID.
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bloemen

DIT IS DE VOORRAADKAST VAN OOM ONKRUID. 
(Oom Onkruid bakt iedere dag pannenkoeken.)

DIT IS HET BOEK WAAR OOM ONKRUID NU AAN 
WERKT. (Het komt nooit af.)

 jam

meel

melk

eieren
rozijnen

stroop
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DIT IS EEN ZAADJE.

Of deze of deze of deze, dat weet ik niet precies. 

Maar dit weet ik wel: zonder één van deze zaadjes was het 
allemaal NOOIT gebeurd. 

DIT IS HET 
ZAADJE WAAR HET 
ALLEMAAL MEE 
BEGON

Of misschien 
was het deze.
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Mijn verschrikkelijke 
vakantie bij oom Onkruid
Door Boris Zizania

Hallo allemaal. Ik ben Boris en ik ga vertellen wat er 
afgelopen vakantie is gebeurd met mij en  Ik ging 
alleen maar bij oom Onkruid logeren, maar toen kwam 
Freddie en ging het helemaal mis. Niet door Freddie, hoor, dat 
was alleen maar een nieuwe plant. Het was gewoon mijn eigen 
schuld en het is nog een wonder dat het goed is afgelopen.
 Het was trouwens ook een beetje de schuld van de natuur, 
vind ik. Die bedenkt die nieuwe planten. Wist je dat eigenlijk? 
Dat er steeds nieuwe planten ontstaan die beter zijn dan hun 
vaders en moeders? Dat komt omdat ze dan beter kunnen 

 Dat is normaal, dat heeft oom Onkruid me een 
keer verteld. Maar Freddie was niet normaal. De natuur was 
gewoon helemaal van slag.

Toen het gebeurde, heb ik al een heleboel tekeningen gemaakt 
in mijn vakantiedagboek. En nu ga ik het hele verhaal 
opschrijven.  Ik denk dat niemand het gelooft, 
maar het is allemaal echt gebeurd. Het begon meteen op de 
eerste dag van de vakantie, dus daar ga ik straks beginnen.
 Maar eerst vertel ik even over oom Onkruid. Want Freddie 
kwam uit zíjn oerwoud en oom Onkruid bedenkt ook nieuwe 
planten. Dus misschien was het allemaal wel de schuld van 
oom Onkruid. Die is af en toe net zo griezelig als de natuur.
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Oom Onkruid

Oom Onkruid is mijn lievelingsoom. Hij heet eigenlijk 
JULIUS KRATO FREDERIK ZIZANIA, maar Zizania is 
Latijn voor onkruid, dus in het Nederlands klopt het gewoon.
 Iedere zomervakantie logeer ik drie weken bij oom Onkruid 
en dat zijn altijd DE LEUKSTE WEKEN VAN HET JAAR.
 Oom Onkruid is groot en ziet er best wild uit. Hij heeft 
handen vol eelt en klompen zo groot als plantenbakken. 
In zijn haar wonen kevertjes en op zijn gezicht zitten altijd 
schrammen. Dat komt allemaal door zijn oerwoudtochten. 
Niet in Amerika of Afrika, maar in zijn eigen tuin. Want dat 
heeft hij dus. EEN EIGEN OERWOUD.
 Het oerwoud van oom Onkruid is zo groot als een 
voetbalveld en hij heeft het zelf gemaakt. Dat vond ik altijd 
een wonder, wie kan er nou een oerwoud maken? Maar 
volgens oom Onkruid is een oerwoud maken makkelijker 
dan een pannenkoek bakken. Dat heeft hij ook een keer 
verteld. (Hij vertelt altijd heel veel.) ‘Een oerwoud maken is 
makkelijker dan een pannenkoek bakken, Boris. Als je een 
pannenkoek bakt, moet je opletten dat hij niet aanbrandt, 
of je dat hem bij het omgooien niet per ongeluk uit het raam 
slingert. Maar als je een oerwoud maakt, hoef je alleen maar 
wat zaadjes op de grond te gooien. Dan draai je je twee jaar 
om en bemoei je je nergens mee. Achter je rug begint de hele 
mikmak te groeien, te bloeien en te stoeien. Alles kruipt en 
slingert dwars door en over elkaar heen, op zoek naar de 
zon of het beste plekje met het meeste water. Daar hoef je 
helemaal niets voor te doen.’
 ‘En als het vol is, is het klaar,’ zei ik.
 ‘Klaar? Ben jij nou mal. Een oerwoud is nooit klaar. Als 
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het vol is, begint het pas!’ zei oom Onkruid. ‘Want dan gaan 
alle planten knokken. Ze trekken en duwen en worstelen en 
vechten. Je zou ze moeten horen. “Aan de kant, of ik wurg 
je!”, “Opzij, ik spuit je vol met gif!”, “Wegwezen, anders zuig 
ik je leeg!”’

‘Roepen ze dat echt?’ vroeg ik ongelovig.
 ‘Nog veel ergere dingen. Planten zijn brutaler dan apen en 
bloeddorstiger dan een troep hyena’s. Ze denken alleen maar 
aan zichzelf en verzinnen de hele dag trucjes om de slimste 
en de sterkste te worden. En daarna…’
 Hij keek ineens helemaal blij, alsof er daarna iets 
geweldigs gebeurde.
 ‘Wat gebeurt er daarna?’ vroeg ik.
 ‘Daarna gebeurt het WONDER DER NATUUR,’ zei oom 
Onkruid plechtig.
 ‘O. En wat is dat dan?’
 ‘Dan gaan de planten veranderen. Ze vernieuwen. Ze 
krijgen een andere vorm. Er komt wat bij of er gaat iets af. Ze 
kunnen plotseling iets wat geen enkele andere plant kan. Ze 
krijgen reuzenstelen om dichter naar de zon toe te groeien. 
Of lange wortels waarmee ze onder de grond kunnen 
wegvluchten. En als je denkt dat ze verdwenen zijn, floepen 
ze ergens anders weer boven de grond. Zie je het voor je?’
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 Ik knikte. Ik heb hartstikke veel fantasie en zie altijd alles 
voor me, dus die floepwortels ook.
 ‘Elke plant heeft zijn eigen trucje. De WOESTE 
WURGICA heeft sterke stelen waarmee hij andere verstikt. 
De LISTIGE ELASTICA groeit over andere planten heen. 
En de SLUWE SLIJMSPROEIER spuugt iedereen die in de 
buurt komt vol plakkerig slijm.’
 ‘Getverdemme,’ zei ik, want dat vond ik echt smerig.
 ‘Dat is juist geweldig!’ riep oom Onkruid. ‘Zonder die 
trucjes kunnen ze niet overleven. En als je niet overleeft, ga 
je dood. Dus die planten moeten wel. Dat heet survivallen. 
En daar zijn ze de hele dag stervensdruk mee. De sterkste 
overleeft en zo ontstaan er nieuwe soorten.’
 Ik dacht daarover na en was blij dat ik geen plant was. De 
hele dag stervensdruk met overleven, dan kon je nooit eens 
lekker in de zon zitten.

Het oerwoud

Dat oerwoud van oom Onkruid is zijn lust en zijn leven. 
Iedere dag gaat hij er op EXPEDITIE om zaadjes te 
verzamelen en te kijken hoe planten veranderen. Daar schrijft 
hij boeken over en stukjes in tijdschriften. Dat is zijn werk.
 Zijn werk stopt nooit, want het geknok gaat EEUWIG 
door en planten blijven EINDELOOS veranderen. Die 
zaadjes bewaart hij op zolder, de boeken in zijn boekenkast 
en de stukjes bewaart hij in een map en zijn supergrappig om 
te lezen. Dat doe ik altijd ’s avonds, op de veranda.
 Hij schrijft ook al jaren aan een boek over planten 
die niet bestaan. (Mijn moeder vindt dat raar. Ze zegt 
dat niet-bestaande planten niet bestaan. Oom Onkruid 
fantaseert ze allemaal bij elkaar, zegt ze. Ik geloof mama 
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heus wel. Maar ik geloof oom Onkruid ook. En sinds 
afgelopen vakantie met Freddie weet ik zeker dat er meer 
dingen bestaan dan je kunt fantaseren.)
 Oom Onkruid staat ook weleens in de krant. Dan heeft 
hij weer eens iets geks gedaan. En vorig jaar wilde hij opeens 
in de regering met een plantenpartij. Maar niemand heeft 
op hem gestemd en toen ging het gelukkig niet door, want 
anders had ik nooit meer bij hem kunnen logeren. In de 
regering hebben ze het altijd druk.

Door dat oerwoud ben ik net zo dol op planten als oom 
Onkruid. Ik ga weleens mee op expeditie en ik heb een 
eigen vergrootglas. Maar die planten veranderen veel te 
langzaam voor mij. Ik vind het veel leuker om zelf dingen te 
veranderen. Een eigen tuintje maken van een stuk grond, 
bijvoorbeeld. En hekjes maken van plankjes. En ik maak 
altijd een eigen vakantiedagboek met striptekeningen erin, 
want tekenen is mijn lievelingshobby. En als ik geen zin meer 
heb ga ik altijd op de trampoline springen, die heeft oom 
Onkruid een keer voor mij gekocht.

OomOnkruid_Binnenwerk.indd   17OomOnkruid_Binnenwerk.indd   17 02-08-2022   21:3402-08-2022   21:34



OomOnkruid_Binnenwerk.indd   18OomOnkruid_Binnenwerk.indd   18 02-08-2022   21:3402-08-2022   21:34



OomOnkruid_Binnenwerk.indd   19OomOnkruid_Binnenwerk.indd   19 02-08-2022   21:3402-08-2022   21:34



20

De veranda

Iedere vakantieavond zitten oom Onkruid en ik samen op 
de veranda achter het huis. Dan zit ik te lezen of te tekenen 
en we zitten er ook heel vaak te kletsen en we eten er 
DUIZEND PANNENKOEKEN per vakantie.
 De veranda is gewoon het mooiste plekje van het huis. Of 
eigenlijk van de wereld. In de lucht hangen kleurige bloem-
slierten vol gonzende bijen en vlinders. Op de vlonder staan 
een pannenkoekentafeltje en twee krakende schommel-
stoelen waarin je de pannenkoeken perfect kan opeten. 
Recht voor de veranda liggen de onkruidvelden en in de verte 
ligt het oerwoud. Naast de schommelstoelen staat ook nog 
een houten kist en daarop staat TUKKIE.

Tukkie

Tukkie is oom Onkruids TECKEL. Hij is al dertig jaar oud. 
Daarvan heeft hij zestien jaar achter oom Onkruid aan 
gelopen en op zijn schoot gelegen en de laatste veertien 
jaar zweefde hij in zijn glazen pot met sterk water. Tukkie 
is dood, maar door dat sterke water bederft hij niet. Het 
water is echt beresterk, want Tukkie ziet er hartstikke blij 
uit. Zijn neus is nat, zijn ogen glanzen en zijn haren dansen 
net zo vrolijk in het water als ooit in de wind. Dat zegt oom 
Onkruid, tenminste, want ik heb dat zelf nooit gezien. 
 ‘Tukkie is de liefste teckel die de natuur ooit heeft 
gemaakt,’ zegt hij.
 ‘Waarom heb je hem nooit begraven?’ vroeg ik een keer.
 ‘Omdat hij van de zon hield. En onder de grond is geen zon.’
 Dat was waar.
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 Iedere dag zet oom Onkruid Tukkie op de veranda in de 
zon, met zijn kop naar de tuin.
 En als ik en oom Onkruid ’s avonds in onze schommel-
stoelen pannenkoeken eten, ben ik gewoon HEEL ERG 
BLIJ.

Zo. Dan weet je tenminste hoe het zit, met oom Onkruid en 
zijn oerwoudzaadjes en boeken en Tukkie. Dan kan ik nu 
vertellen over die verschrikkelijke vakantie met Freddie. Ik 
had het al gezegd, toch? Het is allemaal ECHT helemaal 
ECHT WAAR gebeurd.
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Huilstruiken
Bijnaam: Huilie-Huilies

BESCHRIJVING
Huilstruiken zijn de treur-
wilgen onder de struiken. 
Belangrijkste kenmerken:

• Slappe stammen of stengels
• Hangende takken
• Bleke bloemen
• Futloze bladeren

Huilstruiken staan niet stevig 
op hun wortels en vallen 
doorgaans snel om. Ze huilen 
met iedere wind mee en hun 
kelken zijn altijd halfleeg 
en nooit halfvol. De meeste 
soorten hebben snikbladeren 
met extra huidmondjes 
waaruit eeuwig tranen 
druppen. Daardoor is de grond 
rond Huilstruiken vaak een 
moerassige, zompige stinkpoel.
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VERSPREIDING
Huilstruiken houden niet van 
zon, niet van regen, niet van 
kou en al helemaal niet van 
andere struiken. Daardoor 
houden andere struiken ook 
niet van hen. Zelfs de eeuwig 
optimistische juichstruik (die 
zelfs op zandgrond nog het hele 
jaar bloeit!) houdt het in de 
buurt van een huilstruik niet 
lang vol.

WAARSCHUWING
Het humeur van Huilstruiken 
is besmettelijk. Bekijk ze alleen 
van een afstand en liever niet te 
lang.

Jammerende Jasmijndodde 

•  Luidruchtige huilstruik die 
klinkt als fluitende wind

•  Sproeit zoute vloeistof uit de 
langwerpige bloemen

• Schokt bij iedere snik

Ploeterende Plomp

•   Staat maximaal zeven minuten 
per dag rechtop

•  Kenmerkende knik in de stengel
•  Floreert nergens echt goed, maar 

komt het meest voor in vijvers 
met veel alg

•  Staat op het menu van het 
roeipootkreeftje

Tranende Trosdistel

•  Staat in trosjes langs stilstaand 
water

•   Drupt na aanrakingen met 
schokkende stralen

•  Bijnaam: Traantje Treurscheur

23
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Knarsgras

•  Stugge variant van het 
Griengras

•  Sprieten met scherpe randen
•  Knarst door de scherpe randen 

langs elkaar te schuren, verge-
lijkbaar met krekels

•  Eenmaal gebogen, veert 
Knarsgras niet meer terug

Jengelstengel

•  Jonge Zeikstengels en 
• Knarsgrassen die nog niet   
 hebben gebloeid
•  Druppen op onvoorspelbare 

momenten en ongecon-
troleerd 

•  Wuiven tegen de wind in

Griengras 

(ook wel Zeikstengel)
•  Weke grassoort zonder sterke 

nerven
•  Heeft een onbestemde, vale 

kleur
•  Ruikt naar zeehonden
•  Alleen geschikt voor gazons 

waar nooit op wordt gelopen
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Snotterroos

•  Populaire roos bij begrafenissen 
•  Groene bloemen die maar drie 

uur bloeien 
•  Produceert in die korte bloeitijd 

kleverige, zoute snotterbollen, die 
snel opdrogen en hardnekkige, 
groene vlekken achterlaten

•  Heldere snotsporen op de 
bladeren

Kermberm

•  Groeit in groepjes langs spoorwegen 
•  Reageert met een kermend geluid op het trillen van de rails
•  Zodra een van de plantjes begint te kermen, volgen ze allemaal
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Vergietriet

•  Ontelbaar veel snikgaatjes
•  Niet geschikt om manden of 

stoelen van te vlechten
•  Ontwikkelt in zijn bloei-

periode treurig uitziende, 
gebogen rietsigaren
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