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Er zit niks anders op. 
Meneer Monty houdt de bal 
voor zichzelf. Hĳ hee� al een 
hele verzameling, allemaal 
perfect ronde ballen. Eén 
voor één eerlĳk afgepakt.

BENNIE BEVER 
BRENGT EEN BRIEF

Meneer Monty is gek op bomen. Maar één boom vindt hĳ wel heel bĳzonder. 
Die boom staat het stilst. Hĳ groeit het rechtst. En hĳ telt precies evenveel jaren 
als hĳ. Het is Meneer Monty’s jaarboom.

Zĳn stam hee� een ring voor elk jaar. Meneer Monty is vergeten hoeveel het er 
zĳn. Zoveel ringen zĳn het al! En hĳ koestert ze als juwelen. 
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Elke ochtend gee� Meneer Monty zĳn boom een knuffel.
(Als hĳ zeker is dat geen dier het ziet.) Maar deze keer 
schrikt hĳ een gat in zĳn broek. Een paar grote tanden gaat 
woest tekeer! De boom gaat aan flarden, de stam in 
splinters, Meneer Monty valt zowat in zwĳm… 

Hou op, smeekt hĳ met gevouwen pootjes. En omdat 
Waldo’s fatsoen af en toe toch tot hem doordringt:

Alsjeblie�…



Maar het is al te laat. In een hoop zaagsel zit een lelĳk beest. Met gele tanden, 
een pla§e staart, een pet en een tas. Bennie Bever, aangenaam.

Nou, Meneer Monty is daar niet zo zeker van. Wat heb je gedaan? 
Zĳn neus wipt en zĳn ogen tranen.

Maar Bennie lacht zĳn tanden bloot: Mĳn baan! Ik breng de poft rond.

‘Poft’ is ‘post’ in bevertaal. Maar 
Meneer Monty spreekt geen Bevers, 
al is dat makkelĳk zat. Zeker met 
tanden als die van Bennie. 
Daarmee wordt elke ‘s’ vanzelf 
een ‘f ’, en elke ‘z’ een ‘v’.
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Die boom moeft neer, legt Bennie uit, bĳ gebrek aan een brievenbuf. 
Hĳ spietst een blad op de prikker die net nog Meneer Monty’s jaarboom was.
Vievo! lacht Bennie. Die vit vaft.

Gezocht staat in krullerige le�ers op het blad. En dan al even sierlĳk:
Een vriend (m/v/x) voor Mejuffrouw Fornarina.

Die if nieuw hier, zegt Bennie.
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Meneer Monty kĳkt beteuterd naar het restje boom. Maar Bennie glundert. Hĳ 
houdt van hout! Hĳ is dol op schors. En deze boom… Ja, Bennie gee� het toe. 
Die was toch echt… 

Bivonder, knikt Bennie. En hĳ schudt een houtkrul uit zĳn oor. 

Waarom dat zo was? Nee. Dat weet Bennie niet precies. Maar gee� u me even, 
zegt hĳ. Dan vertel ik het u vo. En Bennie smakt. En proe�. En denkt héél lang 
na. Het gaat traag… Bennies kop zit vol met schors van al dat knagen.

Maar plots gee� Bennie een mep op zĳn tas en gilt: 
Ik wéét het! Viet u? 
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Een boom krĳgt er elk jaar een groeiring bĳ. En de ringen van uw boom? 
Die heb ik geproefd en geteld. Allemaal! Ve fmaakten muf. Naar bietenpulp. 
Behalve dan die ene… Bennies snoet klaart op: Die ene ring waf verf!

Verf? Meneer Monty snapt er geen snars van. Hĳ spreekt nog steeds geen Bevers. 

Maar Bennie klapt in zĳn poten: Jaaaa! Die fmaakte frif alf flappe flaaaa! 
Hĳ vliegt Meneer Monty om de hals. HOERAAAA! Hĳ zoent hem vol op de 

snoet, met die grote, gele tanden: FMAK-FMAK-FMAK! 
Profifiat. U bent jarig vandaag!




