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HUNEBED



Mijn opa ontdekte het vuur.

Misschien ken je dat wel.

Mijn vader vond het wiel uit.

Dat was best wel  
een ding.
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Mijn naam is Hannes Hunebed.

Ik mag dan pas elf en elf twaalfde zijn, maar ik ga  
dat ene ding uitvinden dat iedereen nodig heeft.

Misschien is het vandaag wel mijn dag.

En misschien 
ook niet.

Hannes, je pappie heeft het 
voor elkaar! Ik heb dat ene ding 

uitgevonden Dat iedereen  
nodig heeft!

Pap! Hallo, 
kun je niet 
kloppen?

Sorry, knul, dit  
is belangrijk!

Bla! Kom eens hier! 
Dit wil je absoluut 

niet missen!

Wat is er dan? 
Wat is er dan?
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hannes! Bla! 
                 Kom erbij…

 ...en aanschouw! 

WOW.

Geef je over aan het moment, 
kinderen!

Ik geef me over. 

11



Maar, pap, dat is toch gewoon… 
vuur?

Jongen…

Wat?

Je kijkt weer 
met je ogen, 

knul.

O. Sorry. Deed 
ik het weer? 
Ik keek weer 

met m’n ogen…

Voor de zoveelste keer:  
mogelijkheden geven je een 

andere kijk op het leven! 

Dit is vuur…

DAT JE KUNT…

MEE
NEMEN!
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Ik noem het… 
DE TOORTS.

Hoezo?

Vuur zal nooit meer hetzelfde zijn.

Stel je voor dat je midden in de nacht naar de wc moet.

Het is dus voor  
als je ’s nachts naar 

de wc moet?

Maak je nou een geintje? 
Dit is een  

REVOLUTIE in het 
nachtelijk toiletbezoek!

In het donker. Dan weet je dus zeker  
dat je onderweg je grote teen gaat stoten. 

MAAR NU NIET MEER! JE STEEKT GEWOON DE TOORTS AAN!



Ik heb zelfs al een 
pakkende reclameslogan:  

vuur! NIET LANGER 
ALLEEN OM  

MEE TE KOKEN!!

Of misschien: VUUR! 
VIND ’S NACHTS  

HET TOILET!

Of wat dacht je van:  
VUUR! ZIEN 

WAAR JE PLAST!

WAT IS DIT?

Leg terug, Bla!  
Dat is nog niet klaar.

Nog niet klaar, zeg je? Is het  
dan iets waar je mee bezig bent?

Soort van.
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En? Laat me niet zo bungelen in 
m’n berenhemd, knul. Wat is het?

Soms moet je nu eenmaal een 
keuze maken: je gedeisd houden.

Of: je kijk op het leven  
veranderen “met mogelijkheden”.

Ik koos voor: 
MOGELIJKHEDEN.

DIT IS MIJN  
GROOTSTE  

UITVINDING OOIT.
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