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Jaap Robben



Over het verhaal
Biography of a Fly is a story about discovery, friendship and transience, written for young and old. The 
posters are illustrated by Jos Lenkens. Each chapter describes a day in the life of the main 
character: an ever-enthusiastic fly who befriends a pedantic buzzard and fully enjoy life. 
However short it is. The story can be ordered in book form from Loopvis Publishers.
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it verhaal kon overal be-
ginnen. Langs de snel weg 

bijvoor beeld. In het kada ver van 
een onge luk kig haasje. Of in een 
zom pige appel die achterbleef 
na de weekend markt. Maar 
dit verhaal begint hier. Exact 
hier. In de drol van een bou vier. 
Excusez-moi voor dat detail. 
Maar het is belang rijk dat u dat 
weet, u staat er namelijk precies 
in.
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‘Zet haar uit je hoofd,’ verzuchtte Buizerd toen 
Vlieg na drie dagen nog steeds over Hup hup bleef 
nadenken. ‘En die honderden kinderen ga je ook 
nooit zien.’
‘Wát!?’ Onze Vlieg schoot woedend richting de kop 
van Buizerd. ‘Als je dat nog één keer zegt, dan… 
dan… drink ik allebei je ogen leeg.’
‘Pardon,’ mompelde Buizerd geschrokken. ‘Excuses. 
Ik wilde je slechts...’
Kwaad zoemde onze Vlieg ervandoor.
‘Wacht! Kom terug,’ riep de buizerd. ‘Alsjeblieft.’ 
Dat woord had hij nog nooit gebruikt.
Vlieg mokte wat, maar keerde toch om, omdat hij 
eigenlijk nergens liever wilde zijn dan naast de bui-
zerd op de lantaarnpaal.
‘Ik bedoelde...’ begon Buizerd aarzelend. ‘Jij weet 
toch zelf ook niet wie jouw ouders zijn? Zo gaat 
dat nou eenmaal bij jullie soortje.’
Vlieg zweeg.
‘Jouw kinderen zullen ook nooit weten dat jij 
bestaat.’
Het begon langzaam te miezeren.
‘Huil je?’ vroeg Buizerd.
Vlieg haalde zijn kleine schoudertjes op. ‘Het is de 
regen.’
‘Kom,’ ! uisterde de buizerd. ‘Je mag tussen mijn 
poten zitten. Daar blijf je droog.’
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Onze vlieg zoemde verschillende groene 
parelmoeren lijfjes achterna. Volgde geur-
sporen, maar werd steeds afgeschud. Tot 
plots een wijfje van zijn soort voor hem 
bleef zitten op de glasbak waar ze allebei 
omheen hadden gezoemd. Zijn vliegenhart 
bonkte luid. Hij maakte een beweging die 
het midden hield tussen een salto en een 
vlugge wasbeurt van zijn oogjes.

Niemand had hem ooit iets voorgedaan of 
gezegd hoe het moest. Een mannetjesvlieg 
heeft zelfs nog nooit zijn eigen geslachts-
deel gezien. Sowieso moet een vlieg ernaar 
raden hoe zijn eigen achterkant eruitziet. 
Zijn eigen achterlijf is slechts een aanname 
voor een vlieg. Stelt u zich eens voor dat u 
slechts zou kunnen raden hoe uw lichaam 
eruitzag. Enkel op basis van uw gevoel. U 
was ongetwijfeld prachtig.
En! n, ik dwaal af.
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Some chapters from the story
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