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Dank aan Katrien, Noa en Carolien 
voor het betere snijwerk! 

De auteur ontvangt een werkbeurs van het 
Vlaams Fonds voor de Letteren. Waarvoor dank. 



Op een ochtend wordt  
Otto wakker...

‘Waarom is alles  
zo grijs vandaag?’



‘Boven de wolken is de lucht altijd blauw!’ 

Wanneer het bewolkt is,  

lijkt alles grijs en grauw.

‘Is het nog ver?’ 

Mist is grijs.

Schaduw is grijs.

De straat is grijs.

‘Onze auto  
is grijs!’

Veel mooie dingen zijn grijs!

Er zijn veel tinten grijs…

Het grootste  
landzoogdier  

ter wereld  
is grijs!

is ook een kleur.
‘Ik zie  

alleen maar 
grijs.’

metaalgrijs
steengrijs

grijze  
cellen

grijs  
palet

Onze voornaamste  

grondstof is grijs.
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Een baby- 
olifantje  

is niet  
roze!

Worden we wijzer met  
het tikken van de  

wijzers van de klok?
‘De waarheid is nooit  

helemaal zwart of wit.’zilver- 
berk

Krantenpapier is grijs.

Het voetpad is grijs.

Berkenlaan 20

‘Onze auto  
is grijs!’

regenwolkje

rooksignalen

Deze witte geitjes wonen in een  

gezellig, grijs huisje.

Dit geitje 

telt vooral 

schaapjes.

Wie kan er al tot 7 tellen?

bloem witte 

poot

‘Ik bevind me  
in de grijze 

zone.’

Witte rook betekent  

toestemmen.

Zwarte rook  
betekent wachten.

‘Eerbied  
voor mijn  

grijze  
haren!’

Als de wolken echt te donker worden,  

hebben ze witte sneeuw aan boord!

Grijs is zwart met wit erbij.

              Is er een
 zee m

ooier dan de grijze Noordzee?

grijs  
palet

Opa is grijs. Oma is grijs.

Zi

lveren bruiloft!
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