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Voorwoord
Beste lezer/es,

In mijn schrijfkeuken laat ik cursisten naar hartenlust oefenen met allerlei 
ingrediënten die ze kunnen gebruiken bij het schrijven van een verhaal. 

In de basiscursus laat ik ze proeven aan onder meer dialoog, schrijfstijl, 
perspectief en genre. Als chef-kok leg ik systematisch uit hoe de ingrediënten 
werken en laat de cursisten ermee experimenteren. Hoewel ik hen structuur 
bied, zijn ze vrij om ze van alle kanten te besnuffelen, te bekijken en eraan te 
proeven. Zo onderzoeken ze welke ingrediënten ze spannend vinden om te 
verwerken, en ook welke genres naar meer smaken. Mijn keuken staat ze vrij 
ter beschikking en het resultaat van hun eerste mix van ingrediënten vind je 
telkens terug als eerste bijdrage; na de biografie.

In de vervolgcursus onderzoeken de cursisten wat er in de bijkeuken staat. 
Ze analyseren hoe andere schrijvers de ingrediënten gebruiken en wat ze 
daarvan kunnen leren voor de eigen recepten. Daarnaast leren de deelnemers 
hoe ze hun verhalen verder op smaak kunnen brengen en vooral hoe de 
textuur is, maar dat spreekt vanzelf. Verder daag ik ze uit om een boekopzet 
te maken. Alle tweede en volgende teksten na de biografieën zijn het resultaat 
van deze verdiepingscursus.

In de biografieën van de vijf schrijvers lees je meer over de context van hun 
verhalen. Zoals je ziet werken de meesten aan een boek. In deze bundel zijn 
daarvan alvast een aantal fragmenten opgenomen. 
Hierbij bedank ik dit vijftal dan ook hartelijk voor hun bijdragen, en voor hun 
enthousiasme waarmee ze mijn cursussen bezoeken.

Ook gaat mijn dank uit naar Lysbeth Zeinstra die voor de prachtige 
vormgeving heeft gezorgd.

Dat het je mag smaken!

Titia Vaags
Als chef-kok vervul ik met graagte de rol van schrijfdocent kinderverhalen en 
levensverhalen schrijven en verzorg ik manuscriptanalyses.
Daarnaast ben ik tekstredacteur en -corrector.

Meer weten over de keuken van Vaags? 
T:  06-17025796
M: info@vaagstaalenverhaal.nl

W: www.vaagstaalenverhaal.nl
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Rebecca Wolf (1976, Heidelberg) 
houdt haar leven lang al van 
schrijven. Vanaf het moment 
dat ze een pen kon vasthouden, 
maakte ze al boekjes voor haar 
knuffels. Op de middelbare school 
schreef ze liefdesbrieven in 
opdracht voor andere kinderen. 
Inmiddels is ze al weer enige tijd 
afgestudeerd als psychologe en 
als journaliste. Sinds haar 20e 
is ze werkzaam als journaliste 
voor verschillende kranten en 
tijschriften en voor een omroep 
in Duitsland en Nederland. Op 
dit moment zet ze een lokaal 
verhalencentrum op voor een 
bibliotheek. Vanaf 2010 schrijft 
ze naast journalistieke verhalen 
ook fictie. Het fragment De eerste 
nacht is een hoofdstuk uit het 
boek Karla en het spook van 
Fladderwitz: een spannend verhaal 
voor kinderen van 8 t/m 10 jaar. 
Rebecca Wolf hoopt dit boek 
aan het einde van 2011 te hebben 
afgerond.

Sneeuwwitje
Er was eens... Normaal gesproken beginnen alleen sprookjes zo. I know. Maar 
als je het over mijn beste vriendin Sanne hebt, is dit wel een passend begin. 
Wat Sanne allemaal is overkomen, klinkt namelijk te sprookjesachtig om waar 
te kunnen zijn en toch is het dat.

Sanne was een meisje dat ervoor geknipt leek om carrière te maken in de 
modellenwereld. Haar huid zo wit als sneeuw, haar lippen zo rood als bloed 
en haar haar zo zwart als ebbenhout. Vanwege die huid, die lippen en dat 
haar noemden wij haar in onze vriendenkring ook allemaal Sneeuwwitje of 
Snowwhite. Dat vonden wij - en vooral zij - een veel passender naam voor een 
model in spe dan het oer-Hollandse Sanne.
Maar Sneeuwwitje was niet alleen maar de coole modechick die op haar 
dertiende door een modellenscout in Amsterdam was ontdekt. Sanne was 
ook het zielige meisje dat op haar tiende al haar moeder verloor. Maar hé, zij 
en haar vader krabbelden langzaam weer op na de dood van haar moeder 
en vormden uiteindelijk een superteam. Het ging er bij Sneeuwwitje thuis 
wel wat anders aan toe dan bij ons. Haar vader werkte heel hard om geld 
voor hun tweetjes te verdienen. Sanne maakte eten voor hun tweeën klaar 
- meestal macaroni met kaas - en het hele huis was bij hun altijd net iets 
minder opgeruimd dan bij de rest van ons. Maar dat gaf allemaal niet.
Wat wel gaf, was dat de vader van Sanne ineens heel veel begon om te gaan 
met onze juf Viola. Viola gaf Frans, kunst en handvaardigheid bij ons op de 
HAVO. Maar veel liever dan les te geven, was ze zelf kunstenares geweest. 
Elke les weer vertelde ze over alle belangrijke kunsttentoonstellingen waar 
ze was geweest en wie ze daar allemaal weer had ontmoet. Ze gooide daarbij 
haar knalrood geverfde haar naar achteren en trok de zoom van rok nog net 
iets meer naar boven. De jongens in onze klas noemden haar wel een ‘lekker 
ding’, maar wij meisjes konden haar niet uitstaan. Vreselijk wijf dat het was. 
En toen zat ze ineens thuis op de bank bij Sneeuwwitje met haar vader te 
giechelen en te zoenen. Kun je het je voorstellen? Sanne werd gillend gek. 
Maar haar vader ‘was echt op Viola’. Juf Viola trok bij Sanne en haar vader in 
en toen begon de nachtmerrie pas echt.
Op een dag vond Viola de portfolio van Sanne. Je weet wel, een portfolio 
is zo’n mapje waar de modellen hun foto’s in stoppen en waarmee ze dan 
langsgaan bij fotografen en zo. Sanne had er ook zo een, met vette foto’s 
van haar in galajurken. Ze zag er op die foto’s wel uit als een echte prinses. 
Tot die middag had K.U.T.- wijf Viola - zo noemden wij haar stiekem - niet 
eens doorgehad dat Sneeuwwitje af en toe voor een fotoshoot afreisde naar 
Amsterdam. Simpelweg omdat ze blij was als Sanne de deur uit was en haar 
en haar vader niet stoorde bij wat dan ook. Maar toen ze de foto’s in handen 
kreeg en zag hoe prachtig Sneeuwwitje erop stond, begon tuttebel-ik-ben-
hier-het-mooist-Viola ineens de moeder uit te hangen. Sneeuwwitje mocht 
geen make-up meer op want dat hoefde voor een veertienenhalfjarige nog 
niet volgens haar. Sneeuwwitje mocht geen strakke kleren meer aan want 
dan zouden andere mensen vreselijke dingen over haar denken. Sneeuwwitje 
mocht niet meer met ons afspreken omdat wij een slechte invloed op haar 
zouden hebben. En Sneeuwwitje mocht ineens ook niet meer naar Amsterdam 
toe. Want je wist maar nooit wat er in zo’n grote stad, en vooral in dat 
modellenwereldje, allemaal kon gebeuren. 
Arme Sanne. Ze mocht echt helemaal niets meer. Echt zielig. Maar Sneeuwwitje 
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zou Sneeuwwitje niet zijn geweest als ze zich keurig aan 
al die regels van Viola had gehouden. Sanne verzon een 
huiswerkklasje, niet eentje met ons maar eentje met de 
andere ‘brave’ meiden uit onze klas. En elke keer als er 
zogenaamd huiswerkklasje was, ging Sanne naar ons toe. 
Of naar Amsterdam om foto’s te maken voor reclames 
en zelfs een keer voor een modereportage in de Fancy. 
Volgens het modellenbureau dat haar begeleidde, zou ze 
het echt gaan maken in Parijs en Milaan. Alleen voor dat 
werk in het buitenland had ze de handtekening nodig 

van haar vader, of die van Viola die inmiddels met haar 
vader was getrouwd. Je snapt het al: dat zou natuurlijk 
nooit gaan lukken. Daarom besloten Sneeuwwitje en ik 
dat wij de handtekening van haar vader maar moesten 
gaan vervalsen. Ging ook best wel makkelijk, hoor (moet 
je vooral niet nadoen, komt alleen maar ellende van, 
maar wij zagen echt geen andere uitweg meer, sorry!). 
Alleen had Sanne niet zo goed nagedacht en het papier 
met de vervalste handtekening op haar bureau laten 
liggen. Hoe dom kun je zijn!

De eerste nacht
Als Karla en haar vader de drukke, dampende kamer van 
de kroeg Zum Dorfsbrunnen binnenstappen, gaat er een 
ruk door de ruimte. Alle hoofden draaien tegelijk naar de 
ingang. 
‘Eh, goedenavond,’ probeert Georg Mevius zo nonchalant 
mogelijk en schuifelt een paar stapjes verder het 
restaurant in. De hoofden draaien weer terug naar waar 
ze vandaan kwamen. Alleen de dame achter de bar met 
het slordige opgestoken haar en de schort om, blijft hun 
met priemogen aankijken.
‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ ratelt ze. 
‘Plattegronden verkopen we hier niet want Fladderwitz 
staat er sowieso niet op. Kamers om te overnachten 
hebben we niet. Voor de oprit naar de snelweg moet u de 
derde straat naar links hebben.’
‘Eh, we wilden hier gewoon wat eten.’
De hoofden draaien weer naar Karla en haar vader.
‘Wat eten!?’ De toon waarop de kroegbazin dit zegt, 
klinkt alsof Georg Mevius haar net heeft gevraagd om 
hoogstpersoonlijk in de bossen rondom Fladderwitz een 
witte tijger te vangen en die voor hun klaar te maken. 
Waggelend komt ze achter de bar vandaan.
De vader van Karla blijft de vierkante dame met zijn 
mond vol tanden aanstaren. Maar Karla doet nu 
vastbesloten een stapje naar voren. ‘Ja. Frietjes. Of iets 
anders als u geen frietjes hebt.’
Stilte.
Maar dan zegt de kroegbazin kordaat: ‘Wij hebben 
frietjes, kind. Ga daar maar achterin zitten met je vader, 
aan dat kleine tafeltje bij Berta, de mevrouw met de 
bloemetjesjurk. Daar zijn nog twee plekken vrij.’ Ze wijst 
Karla en Georg Mevius een tafeltje aan.
De vader van Karla probeert een vriendelijk knikje als 
ze aanschuiven bij Berta. De oude vrouw met de grijze 
slierten haar blijft strak voor zich uitkijken. Pas als Karla 

en Georg Mevius twee grote borden voor zich hebben 
staan en hun frietjes hongerig naar binnen werken, 
begint het mens ineens te praten: ‘Wat doen jullie hier?’
Beleefd antwoordt Karla’s vader: ‘Wij komen hier wonen, 
in Fladderwitz. Mijn vrouw heeft het huis van haar 
grootmoeder geërfd. Het huis aan de bosrand, vlak bij de 
ruïne van kasteel Fladderwitz.’
‘Het huis van de oude Karla? Oh, God hebbe haar ziel! 
U gaat in het huis van de oude Karla wonen? Het spook 
komt daar vaak naartoe.’ Berta vouwt haar handen en 
begint zachtjes te prevelen: ‘God, allemachtig. Help deze 
mensen…’
Georg Mevius probeert zijn gezicht in de plooi te houden: 
‘Dat klopt. De grootmoeder van mijn vrouw heette 
inderdaad Karla, net als mijn dochtertje.’ Hij wijst naar 
Karla die naast hem zit, en zet een glimlach op. ‘U kende 
de grootmoeder van mijn vrouw?’
‘Iedereen kent hier iedereen,’ klinkt een snerpende stem 
achter Karla en haar vader. 
Ineens realiseert Karla zich dat alle gesprekken in de 
kroeg zijn stilgevallen. Weer zit iedereen hun aan te 
staren. Karla begint zich een beetje ongemakkelijk te 
voelen en kruipt weg achter de rug van haar vader. 
‘Fladderwitz is een dorpje. U hoorde het net al: wij staan 
niet eens vermeld op landkaarten en vreemdelingen 
komen alleen hier als ze de weg kwijt zijn.’
Alweer is Georg Mevius bijna zijn woorden kwijt: ‘Eh, 
mmh, dat klinkt erg rustig. Ja, dat is precies wat we 
nodig hebben. Rust, ja. Daar komen we voor.’
‘Rust, rust, rust. Het spook kan geen rust vinden. Al 
driehonderd jaar kan ze geen rust vinden. Ze blijft 
maar rondspoken. Ook de oude Karla maakte ze aan het 
schrikken. U kunt beter niet in de buurt van de ruïne 
gaan wonen.’ Berta gaat steeds harder praten. 
‘Houd je mond, Berta.’ Plots staat de kroegbazin 
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naast de oude vrouw. Ze trekt haar ruw aan haar arm de 
keuken achter de bar in. Even later komt ze weer terug. 
‘Zo, Berta zal u nu niet meer lastig vallen.’
‘Maar ze viel ons helemaal niet lastig mevrouw,’ 
antwoordt Georg Mevius. 
‘Ze spoort niet helemaal, moet u weten meneer. Gekke 
Berta vertelt altijd over een spook dat bij de ruïne van het 
oude kasteel Fladderwitz woont. Maar spoken bestaan 
niet. Nietwaar meneer?’
De vader van Karla lijkt ineens weer te zijn hersteld van 
zijn verbazing: ‘Ik ben wel benieuwd naar het verhaal van 
die Berta.’ Nieuwsgierig kijkt hij de kroegbazin aan, maar 
die negeert hem.
‘Ja, inderdaad dat is het. Een verzonnen verhaaltje. Over 
een meisje dat al driehonderd jaar dood is en in alle 
huizen rondom de ruïne van het oude kasteel zou spoken. 
Een sprookje dat ze vertelt om kinderen zoals uw Karla 
te laten schrikken. Maar je hoeft niet bang te zijn kleine 
Karla.’
Maar Karla is wel bang. Niet voor de oude Berta. Die vond 
ze wel een rare, maar niet eng. Karla is bang voor die 
kroegbazin die zo druk op haar vader zit in te praten. En 
voor de andere mensen in de kroeg. Ze wil nu terug naar 
huis. Of in elk geval terug naar de verhuiswagen.
Karla geeft haar vader een duwtje in zijn zij. ‘Pap. Pa-ap. 
Ik heb mijn frietjes op. Zullen we gaan?’ fluistert ze.
‘Mevrouw, u hoort het. Mijn dochter wil naar huis. Maar 
ik kom graag een andere keer terug. Wij in de Grote Stad 
zijn namelijk dol op verhalen over spoken.’ De kroegbazin 
kijkt hem grimmig aan.
‘Wie het laatst lacht, lacht het best,’ zegt ze meer tegen 
zichzelf dan tegen Georg Mevius. En hardop: ‘Ik wens u 
nog een fijne avond, meneer.’
Als ze buiten staan, kijkt Karla haar vader met grote ogen 
aan. ‘Pap, ik vind de mensen hier raar.’
Haar vader aait haar over haar hoofd en kijkt nadenkend: 
‘Ach schat, ze zijn anders dan de mensen in de Grote 
Stad. Wacht eerst maar eens af totdat je je nieuwe 
klasgenoten ontmoet. Die zijn vast heel aardig.’

Als Karla en haar vader weer bij de verhuiswagen komen, 
zit Karla’s moeder voor de auto in een fauteuil een boekje 
te lezen. Met een zaklamp als lichtje, want inmiddels is 
het al donker. ‘Ha, daar zijn jullie weer!’ roept ze als ze 
de twee opmerkt. ‘Het spijt me dat ik straks zo raar deed, 
maar jullie weten hoe bang ik voor muizen ben,’ zegt ze 
tegen Karla en haar vader. 
‘Ach, en ik had je serieuzer moeten nemen. Juist omdat ik 
weet dat je zo bang bent voor muizen, lief.’ Karla’s vader 
geeft haar moeder een dikke kus.
Karla is blij. Ook begrijpt ze haar moeder soms niet zo 
goed. Net was ze nog beledigd en nu is ze weer goed-
gehumeurd. Maar haar ouders hebben het goedgemaakt 

met elkaar. Dat is een fijn gevoel.
‘En waar gaan we nu vannacht slapen?’ vraagt Karla’s 
moeder en ze kijkt de twee uitdagend aan.
‘Ehm, Karla en ik zijn net in een kroeg wezen eten. Daar 
hadden ze ook gastenkamers. Maar ik weet niet of dat 
zo’n goed idee is.’ Ineens heeft Karla’s vader een ander 
idee: ‘We kunnen wat met de wagen rondrijden en kijken 
of we ergens een hotel vinden.’
Op het gezicht van Karla’s moeder verschijnt een brede 
grijns. ‘Dat hoeft niet. We gaan namelijk kamperen. In 
onze verhuiswagen.’
Karla en haar vader kijken haar niet begrijpend aan.
‘Terwijl jullie aan het eten waren, heb ik onze kussens 
en dekens uit de verhuisspullen gevist. En ik heb de 
meubels in de wagen zo verschoven dat ik de stoelen in 
het vervoershuisje naar achteren kon klappen. Een prima 
bedje.’
Karla’s vader kijkt niet heel overtuigd. ‘Dat moet dan 
maar denk ik.’
Maar Karla is wel enthousiast. ‘Gaaf. Als ik dat naar Chloë, 
Stephanie en Odette sms, geloven ze me nooit. Of ze 
worden jaloers. Dan willen ze hier komen logeren.’ Karla 
kruipt in het vervoershuisje om haar mobieltje te pakken 
dat daar nog ligt. ‘Oh, over het spook ga ik ze ook 
meteen een berichtje sturen,’ zegt ze meer tegen zichzelf 
dan tegen haar ouders.
‘Spook? Welk spook?’ De stem van Karla’s moeder klinkt 
alsof ze erom vraagt een leuk grapje verteld te krijgen. In 
elk geval klinkt ze niet zoals straks toen ze ontdekte dat 
er muizen in hun huis logeren.
‘Dat vertel ik je morgen lief. Kom we gaan slapen.’ 
Karla’s vader pakt de fauteuil en zet hem terug in de 
verhuiswagen. Daarna klimmen haar ouders bij Karla 
in het vervoershuisje. Terwijl Karla’s ouders nog wat 
liggen te kletsen in hun bedje-voor-één-nacht en Karla 
sms’jes stuurt, turen twee nieuwsgierige ogen tussen 
de cederstruiken door, die rondom het huis staan. Maar 
Karla en haar ouders zijn te druk met zichzelf om dit op te 
merken. 
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Vrij zijn
 

Beertje wil met vakantie.
Maar dat kan eigenlijk niet.
Beertje gaat overal mee naartoe.
Naar oma, naar school, naar de winkel.
Naar tante Truus, aan de eettafel, in de box.
En elke nacht voor het slapen gaan, krijgt hij een dikke knuffel.
Dat voelt fijn.
Toch mist Beertje wat.
Hij mist avontuur.
Liggen in het groene gras.
Genieten van de zon en verder niets.

Op een dag lukt het Beertje om te ontsnappen.
Samen met miss Beertje.
Bij toeval zijn ze in de wasmand beland.
Tussen schone kleren, onderbroeken, lakens en sokken.
Zachtjes fluisterend tegen elkaar, en goed verstopt om niet gezien te worden.
Wat een avontuur.
Het is een mooie zonnige dag.
Een dag om nooit te vergeten.
En op een onbewaakt moment: ‘Floep,’ uit de mand.
Hand in hand.
De tuin in rennend, de vrije wereld in.
Samen liggen in het groene gras.
Genieten van de zon en verder niets.

Maar helaas komt er al snel een einde aan het vrij zijn.
Ze worden ontdekt en stevig vastgepakt.
Weer terug het donkere huis in.
Weg ‘vrij zijn’, weg ‘genieten van de zon’.
Nu kan Beertje er alleen nog maar van dromen.
Dromen over vrij zijn. 
Samen met miss Beertje.
Hand in hand.
Liggen in het groene gras.
Genieten van de zon en verder niets.
Beertje moet glimlachen.
Dat voelt fijn. 
Ook nog een dikke knuffel.
Nu droomzacht slapen en verder niets.

Mayke Nieuwenhuis (1978) 
studeerde af als sociaal 
pedagoge. In haar eerste baan 
als beleidsmedewerker jeugd ging 
het schrijven haar gemakkelijk 
af. In 2010 is zij begonnen aan de 
cursus kinderverhalen schrijven 
bij docente Titia Vaags. Momenteel 
werkt zij haar verhaalidee - voort-
komend uit haar persoonlijke 
situatie - verder uit in een boek. 
Met dit boek wil ze graag een 
voorbeeld stellen voor kinderen 
met en zonder een beperking. 
Amy op trompetles en Deadline 
zijn twee hoofdstukken uit haar 
eerste publicatie: een boek over 
talentontwikkeling, trots zijn op 
jezelf, praten over je gevoelens en 
hobbels nemen. Voor kinderen in 
de leeftijd van 8 – 10 jaar én hun 
ouders.
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Iets voor de eerste keer doen is vaak doodeng. Je weet 
niet wat je te wachten staat. Je kent helemaal niemand 
en denkt: hoe zouden de andere kinderen zijn? Ook wil 
je misschien graag aardig gevonden worden. Je kunt 
je ook onzeker voelen over of je het wel kan. Nu kun 
je de makkelijke weg kiezen door gewoon door te gaan 
met iets wat je altijd al deed en niet aan iets nieuws 
beginnen. Maar daar leer je niet zoveel van. Juist door 
iets nieuws te doen, kun je erachter komen wat je leuk 
vindt om te doen en waar je goed in bent. Daar krijg je 
energie van.

Amy voelt haar hart als een bezetene in haar keel 
bonken. Ze moet wel drie keer slikken voordat ze de 
deur opendoet. Het is zover. De eerste muziekles gaat zo 
beginnen. Ze klemt haar trompet stevig tegen zich aan. 
Negen paar ogen kijken haar kant uit als ze naar binnen 
stapt, maar gelukkig komt juf Judith direct op haar af 
lopen.
‘Wat leuk dat je er bent, Amy. We moeten nog even 
wachten op Jurre en dan kunnen we beginnen. 
Jongens, ga alvast in de kring zitten, dan doen we een 
voorstelrondje. Pim, wil jij beginnen? Graag je naam 
noemen, waarom je voor trompet spelen hebt gekozen en 
wat je het leukste onderdeel van de les vindt. Dan draaien 
we verder met de klok mee.’
Amy gaat naast een meisje zitten met een hele dikke 
vlecht en sproetjes op haar gezicht. Haar hart roffelt 
nog steeds als een bezetene. Ze houdt haar trompet 
krampachtig vast.
‘Mijn naam is Roos, ik speel trompet omdat ik het geluid 
mooi vind en het leukste vind ik…’ Roos kijkt opzij naar 
Jurre die zuchtend en steunend neerploft op de stoel 
naast haar.
Jurre begint zichzelf meteen hakkelend voor te stellen, 
ook al is hij helemaal niet aan de beurt. Maar niemand 
zegt er iets van. Het valt Amy op dat alle kinderen 
geduldig op hem zitten te wachten en niet raar gaan 
doen. Wat fijn denkt ze, in de klas had ADHD-Erik allang 
iets stoms geroepen. Amy kijkt de kring rond zonder 
echt goed te luisteren naar wat de kinderen zeggen. Ze 
let op gezichtsuitdrukkingen, hoe iedereen erbij zit en 
hoe het contact met juf Judith is. Ook al heeft ze nog 
steeds een kriebel in de buik, haar hartslag is wel wat 
rustiger geworden, merkt ze. Totdat ze ineens haar naam 
hoort, dan slaat haar hart een keertje over. Ze moet iets, 
maar wat zal ze zeggen? Net zoals de andere kinderen 
een oppervlakkig praatje of zal ze zeggen dat trompet 
spelen eigenlijk niet haar eerste keus was…? Veel tijd om 
na te denken heeft Amy niet. Elf paar ogen kijken haar 

aan. Voordat ze het weet, is haar beurt alweer voorbij. 
Kijken ze raar? Heeft ze het goed verteld? Vinden ze het 
eng? Allerlei gedachtes gaan door Amy’s hoofd. Maar 
het voorstelrondje gaat gewoon verder. Alsof het niets 
bijzonders was, wat ze vertelde. Amy haalt diep adem, 
ze dwingt zichzelf te stoppen met denken en zich te 
richten op de verhalen van de andere kinderen. Ze voelt 
de spanning langzaam van zich afglijden. Ook haar 
buik is gelukkig opgehouden met kriebelen en borrelen. 
Als iedereen geweest is, legt juf Judith uit wat het 
programma van de les is.
‘Vandaag gaat het over naar elkaar luisteren. Dat is heel 
belangrijk als je samen muziek maakt. De oefening van 
net was een opwarmertje. Zo dadelijk gaan we eerst de 
wekelijkse toonoefeningen doen en daarna gaan we 
verder met ons stuk. Amy, je kunt gewoon meedoen met 
de oefeningen, maar tijdens het stuk is het handig als 
je alleen goed luistert. De volgende les kun je gewoon 
meedoen. Herinner me er straks aan dat ik je bladmuziek 
meegeef. Oké?’
Amy knikt en gaat naast Roos zitten. Die lacht even naar 
haar en richt zich vervolgens direct op juf Judith.
‘Ja nu!’ Het getrompetter barst direct los. Juf Judith 
is een echte dirigent. Zo gaat het de hele les door. 
Iedereen werkt hard en geconcentreerd. Het spelen wordt 
heel serieus genomen. Tijdens het luisteren gaat Amy 
helemaal op in het stuk. De muziek vertelt een verhaal, 
met levendige beelden erbij. Beelden van een mooi park 
met vrolijk gekleurde bloemen en lachende mensen. Amy 
voelt zich blij.

‘Ben je ook op de fiets?’ hoort ze Roos ineens vragen. 
‘Ja, samen fietsen?’ 
‘Gezellig! Kom mee.’ Roos trekt haar ongeduldig mee 
naar buiten.
Amy stopt snel haar bladmuziek in haar tas en glimlacht. 
Ze heeft nu al zin om thuis te gaan oefenen op het stuk.

Amy op trompetles
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Deadline
Niet zomaar je droom opgeven, hoor. Als je echt iets 
heel graag wilt, komt er altijd wel een kans die je weer 
dichter bij je einddoel brengt. Maar houd je ogen open en 
blijf in jezelf geloven. Ook al lijkt het soms heel ver weg 
of zelfs onmogelijk. Of is het niet altijd duidelijk waar 
iets toe leidt. Maar vaak komt het toch gewoon weer 
goed. Grappig hè?!

Amy kijkt om zich heen. Wat een kabaal! Zo kan ze zich 
toch niet concentreren. Dat kan toch niet! Waar is juf 
Sharon? Boven alles uit hoort ze ADHD-Erik. ‘Pak me dan 
als je kan!’
‘Geef terug, Erik! Dat is van mij! Je bent gemeen!’ 
De deur vliegt open. Erik komt met een verhit gezicht en 
twee achtervolgers in zijn kielzog de gang in rennen. 
De gang waar Amy hard aan het werk is. Erik heeft een 
schriftje in zijn hand. Een roze schriftje met hartjes erop.
‘Amy, help!’ gilt Kim. ‘Hij heeft mijn schriftje!’
Amy weet wat er allemaal in het schriftje van Kim staat. 
Het zou een ramp zijn als Erik erin zou gaan lezen. Of 
nog erger: dat hij eruit gaat voorlezen. Amy twijfelt. Zelf 
heeft ze een deadline. Ze zit al vanaf de speelpauze te 
zweten op het verslag over de auditie. De deadline voor 
de schoolkrant is vandaag. Over precies een kwartier 
moet haar verhaal klaar zijn. Het is een hele eer dat ze 
gevraagd is; niet alle verhalen komen in de schoolkrant. 
Ze heeft nog wat tips en trucs gekregen van meester 
Albert. Maar nu is het menens. Een goed verhaal trekt 
misschien een goede muzikant aan en die heeft ze hard 
nodig.
Amy legt zuchtend haar pen neer. Die vervelende Erik 
ook. Hij is vlakbij. Kim rent gillend achter hem aan. Ze 
komen recht op haar af, maar hoe zou ze hem tegen 
kunnen houden? Veel tijd om na te denken heeft ze niet. 
Snel staat ze op en spreidt haar armen als stopteken. Erik 
duikt meteen naar beneden en duikt onder haar door. Als 
Amy over haar schouder kijkt, ziet ze dat hij haar verhaal 
van de tafel grist. Nee! Even is ze verbijsterd, ze draait 
zich om en staart met open mond naar haar tafel. Dan 
herstelt ze zich en rent ook achter Erik aan. Dit kan niet 
waar zijn, ze kijkt naar links, naar de klok. Vijf over elf. 
Nog maar tien minuten!
In een colonne stuiven ze naar beneden, de trap af: 
Jasper, Kim, Amy en Erik voorop. Erik is snel, hij kan 
snel rennen maar ook snel denken. Hij rent langs de 
kopieerruimte, de koffieruimte, slaat rechts de hoek 
om naar het kleutergedeelte. De tussendeuren zwiepen 
open. Amy rent erachteraan en ziet dat Jasper een van de 
deuren recht in zijn gezicht krijgt. In dit gedeelte van de 
school komen ze nooit. Er zijn drie opties. Een van de twee 

kleuterlokalen in rennen. Of… nee! Dat niet! denkt Amy. 
Als Erik dat haalt, dan kunnen ze niet voorkomen dat hij 
iets leest van wat er in het schriftje van Kim staat.
‘Hij gaat de wc in!’ gilt Amy. Kim is vlak achter Erik. De 
meisjeswc is vrij, de deur staat open. Net voordat Erik de 
wc in duikt, geeft hij een keiharde duw naar achteren. 
Kim valt achterover. Dit geeft Erik net genoeg tijd om de 
deur op slot te doen. Het is hem gelukt. Hij zit op de wc 
en Amy, Jasper en Kim kunnen er niet bij. 
‘Gaat het?’ vraagt Jasper aan Kim. Hij geeft haar een 
hand en trekt haar omhoog. Kim knikt, maar kijkt hem 
wel verschrikt aan.
‘Kim loves Jasper! Kim loves Jasper! En ik spoel alles de 
plee! Nananananaaa…’
‘Dat kan je niet maken! Het is mijn eerste verhaal voor 
de krant!’ Een golf van paniek gaat door Amy heen. Ze 
bonkt op de deur van de meisjeswc. ‘Kom eruit! Het is nu 
echt niet meer leuk!’ 
Ook Jasper en Kim bonken mee.
Met een bedremmeld gezicht komt een kleutertje uit de 
andere wc. Hij ziet er bang uit. Dan bedenkt Amy dat ze 
via de andere wc misschien wel bij Erik kunnen komen. 
‘Blijf bonken,’ fluistert Amy tegen Jasper en Kim. Ze 
blikt op de andere wc en wijst naar beneden. Meteen 
knielt ze neer en Kim en Jasper zien haar onder het schot 
doorkruipen.
‘Jullie kunnen me toch niet tegenhouden!’ pest Erik. ‘Ik 
spoel het nu door de wc hoor!’
Zonder geluid te maken, gaat Amy achter de rug van Erik 
om op de wc zitten. ‘Erik, het is over, je kunt ons niets 
meer maken, geef het op.’ 
Erik draait zich verschrikt om. Amy ziet hem denken. Dan 
zakken zijn schouders naar beneden. 
‘Maak de deur open en geef alles aan ons terug,’ vervolgt 
Amy. 
Nog even aarzelt Erik, maar dan ziet hij in dat het over 
is. ‘Oké, hier heb je het, maar ik weet nu wel dat Kim op 
Jasper is en dat ga ik iedereen in de klas vertellen.’ Erik 
kan het niet laten om dit nog even te zeggen. Amy voelt 
zich opgelucht als hij de deur opent. Ze kijkt op haar 
horloge. Het is tijd. Maar ze heeft haar verhaal van de 
ondergang gered. Nu maar hopen dat meester Albert 
haar nog een kwartiertje extra de tijd geeft. De oproep 
voor nieuwe bandleden moet er nog in.
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Pieter Verbeek (1972) is schrijver 
in hart en nieren. Als journalist 
is hij altijd op zoek naar mooie 
verhalen. Zodra hij de kans ziet, 
interviewt hij bijzondere mensen, 
gaat op reportage of duikt in 
onderwerpen om ze helemaal uit 
te pluizen. Als vader van drie 
dochters verzint hij regelmatig 
zelf verhaaltjes voor het slapen 
gaan. Omdat die in de regel in 
goede aarde vallen, besloot hij 
eens een andere kant van het 
schrijven te ontdekken. Op zoek 
naar bijzondere verhalen werd hij 
als schrijver de wereld van Victor 
ingezogen: die op het snijvlak 
van de nuchtere Vinexwijk en 
de fantastische wereld van het 
circus. Het verhaal Terug in het 
circus is een fragment van het 
kinderboek waar Pieter Verbeek 
momenteel de laatste hand 
aan legt.

Ollie en Gewoon Beer
Langzaam zakt de zon achter de hoge kastanjebomen in het park. Hun 
schaduwen worden langer, en tussen de struiken is het donker. De gezellige 
rumoerigheid van de eerste echt warme dag van het jaar loopt ten einde. 
Jassen worden weer aangedaan. Picknickspullen bij elkaar gezocht en 
ingepakt. Met uitgeruste, ietwat gebruinde gezichten, gaan de mensen weer 
op huis aan. De dag was bijna perfect geweest. De eerste kinderen hadden al 
weer in de vijver gezwommen, er werd overal gevoetbald en gevolleybald en 
op de paden was het druk met kinderen op skeelers en rolschaatsen. 

Midden op het grote grasveld bij het water liggen twee witte beertjes. 
Aangekleed met zonnebrillen en sieraden. Het ene beertje een roze zonnebril 
en een halsketting met daaraan twee roze hartjes. Het andere met een gele 
zonnebril en een blauw sjaaltje. Ze liggen naast elkaar. Alsof ze een gesprek 
aan het voeren zijn. Of samen naar de wolken liggen te kijken. Alleen is 
er geen geluid te horen. De meeste mensen lopen al pratend en lachend 
langs hen heen. En één man schopt zelfs wat zand over hen heen terwijl hij 
langsloopt. De eerste die de beertjes ontdekt is een grote herdershond; met 
een groot enthousiasme komt hij op ze afrennen. Hij steek zijn natte neus 
tussen de benen van het beertje dat Ollie genoemd wordt, en likt even snel 
aan de zonnebril van het andere beertje, ook wel Gewoon Beer genoemd. De 
hond wil net zijn tanden in de kop van Gewoon Beer zetten als er een fluitje 
klinkt aan de andere kant van het grote grasveld. De hijgende kop gaat 
omlaag, draait zich om naar zijn baasje. En dan plots is hij weer weg. Een 
opluchting lijkt te verschijnen op de gezichten van de beertjes. 
Een paar minuten later komt er een klein jongetje afgerend op de twee 
knuffels die zomaar met een kinderjas in het gras liggen. ‘Mam. Moet 
je kijken! Twee hele coole beertjes. Ze liggen hier zomaar. Mag ik ze 
meenemen?’
‘Nee, Oscar,’ antwoordt zijn moeder. ‘Je weet best dat je niet zomaar spullen 
van de grond moet pakken om mee te nemen.’
‘Maar ze zijn helemaal niet vies. En ze liggen op het gras joh!’
Zijn moeder antwoordt met een harde stem:‘Wil jij niet zo brutaal doen. Nu 
meekomen anders krijg je geen ijsje zoals ik beloofd heb.’
Met een diepe zucht sjokt de jongen weg bij de beertjes. De bril van Ollie zakt 
langzaam over zijn neus heen. 
Als de zon echt onder is, is het bijna stil in het park. Er lopen nog een paar 
mensen over de paden. Mannen die hun hond uitlaten. Verliefde stelletjes. 
Een groepje jongens dat met elkaar heel hard voetballiederen van de lokale FC 
aan het zingen is. Niemand ziet de witte beertjes, die toch echt wel afsteken 
tegen het donkere gras. Nog steeds liggen ze stilletjes in het gras. Naast 
elkaar. Geduldig wachtend tot het meisje weer terugkomt. Ze was die middag 
zomaar plotseling weggegaan. Haar moeder ging even wat drinken kopen 
bij het barretje in de verte en vroeg haar of ze even vijf minuten alleen kon 
spelen. ‘Tuurlijk mama. Ik ben al vijf hoor,’ was haar antwoord.
Het was toen dat de beertjes zo mooi aangekleed werden. Met hun bril en 
sieraden op moesten ze een optreden doen. Als zangeressen. Ze waren net 
de nieuwste K3-passen aan het oefenen toen de man kwam. Een beetje een 
dikke man met een half kaal hoofd. Zijn wangen waren rood van de warmte. 
Zomaar een man, die het meisje vroeg of ze hem even wilde helpen. Hij had 
een puppie en daar moest ze heel even op letten, zodat hij naar de wc kon 
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gaan. Kon ze even meelopen? Het meisje was meteen 
verliefd op het kleine hondje. Een klein grijs hondje, met 
flaporen, twee grote bruine ogen en een snel heen en 
weer bewegend staartje. ‘Tuurlijk,’ zei het meisje weer.
En vanaf dat moment waren de beertjes alleen. Samen 
met de felle zon. Gelukkig hadden ze zonnebrillen op. 
Ze wachtten en wachtten om verder te gaan met hun 
optreden. Maar het meisje was niet teruggekomen.

Intussen is de zon weg en het park pikkedonker. In de 
verte gooit een man een stok, waar een hond al blaffend 
achteraan rent. Een bromfiets komt knetterend voorbij. In 
de verte de geluiden van de stad: autoverkeer, getoeter, 
en heel erg in de verte een loeiende sirene. Dan plots 
gescharrel: trippelende kleine voetjes komen dichterbij. 
Een spitse neus met kriebelende snorharen in de oksels 
van Ollie. Een beet met scherpe snijtandjes in de voeten 
van Gewoon Beer. Voordat ze het doorhebben, zijn ratten 
hun sieraden aan het kapotmaken. En wordt Ollie heen en 
weer geschud door een grote zwarte joekel. Daar blijft het 
gelukkig bij. De ratten doen verder niets en scharrelen 

weer verder. Maar hun stank en viezigheid kleeft aan de 
de beertjes.

Het is midden in de nacht. Het plotselinge gekras van een 
uil verbreekt de stilte. Zelfs de stad slaapt, zo lijkt het. 
Maar niet de beertjes. Hun kraaloogjes staan wagenwijd 
open. Luisterend naar de stilte van de nacht. Nog steeds 
hopend dat het meisje terugkomt. Of iemand anders, 
die hen meeneemt. Wanneer het eerste daglicht de 
schaduwen uit het park verdrijft, zijn hun vachtjes nat 
van de dauw. De zonnebrillen beslagen. De stad komt 
heel langzaam weer tot leven. De eerste mensen lopen 
weer in het park. Er zijn ook fietsers. Ook al is dat officieel 
verboden. Een van de fietsers komt zelfs het gras op. Tot 
vlakbij. Dan horen ze plotseling: ‘Ollie! Gewoon Beer!’
Het meisje!
‘Zie je dat ze hier nog gewoon liggen?’ zegt haar mama. 
‘Je was ze gewoon vergeten toen je met dat kleine hondje 
ging spelen, hè. Zie je nu wel. Knuffelbeertjes kunnen 
helemaal niet weglopen.’

Terug in het circus
De eerste ogenblikken nadat Victor Esteban was gevolgd 
door de opening van het zware tentdoek zag hij even 
helemaal niks. Geen glinstering van licht. Geen punt in 
het donker om je ogen op te laten rusten. Zijn ogen leken 
maar niet te wennen aan het donker in de circustent. 
Ineens doorbrak een bundel licht de duisternis. Precies 
in het midden van de piste. Daar hing een meisje in 
strakke glitterkleding ondersteboven aan een touw. Haar 
benen had ze wijd uitgestrekt in twee tegenovergestelde 
richtingen en ze hield zich met één hand vast aan een 
kleine ring aan het uiteinde van het touw. Vanuit het 
donker startte een violist een rustige melodie, waarop het 
meisje aan een sierlijke dans begon aan het touw. Eerst 
met haar benen, en later door haar hele lichaam op de 
muziek langs het touw te bewegen. 
Met zijn mond wagenwijd open keek Victor naar de 
vloeiende bewegingen van de benen en armen van het 
meisje. Hij kon niet geloven hoe gemakkelijk ze zich 
omhoog trok en zo ineens weer met een voet in de ring 
kon staan. Een tweede violist begon mee te spelen en het 
tempo van de muziek ging een tandje hoger. Met haar 
voet in de ring begon het meisje het touw in cirkels te 
draaien. Sneller en sneller zodat ze in een hoog tempo 
een grote cirkel maakte met het touw. De violisten 
speelden steeds wilder en stopten onverwacht met een 

luide gil. Het enige wat je nog kon horen in de donkere 
tent was het suizen van het meisje dat wijde cirkels 
maakte aan het touw. 
En voordat Victor precies kon zien hoe, stond ze plots met 
haar beide benen op de grond. Op precies dat moment 
speelden de violisten samen nog een lange eindnoot op 
hun instrumenten. Die bleef nog even nagalmen door de 
tent. 

Victor schrok wakker uit zijn gestaar en wilde net gaan 
klappen, toen ineens alle lampen aan gingen. Hij zag 
dat hij lang niet als enige stond te kijken. Overal op de 
banken van de tribunes zaten plukjes mensen. Een lange 
kale man in een pandjesjas, met hoog opgetrokken 
wenkbrauwen beende op het meisje af. Hij begon tegen 
haar te praten in een vreemde taal. Ze deed zeker 
sommige dingen nog niet goed, dacht Victor, al kon hij 
zich niet voorstellen wat dat dan zou kunnen zijn. 
In de orkestbak aan de overkant van de piste waren 
andere muzikanten inmiddels bij de twee violisten 
gekomen om hun instrumenten klaar te zetten. Een clown 
keek even door het gordijn van de artiesteningang om 
te zien of hij al aan de beurt was. Hij had zijn rode neus 
nog niet op. Esteban was in het donker al verder gelopen. 
Victor zag hem aan de rand van de piste 
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praten met een man met weelderig grijs lang haar en een 
paarse bril. Vast en zeker de circusdirecteur, grijnsde 
Victor. Dat zijn altijd van die aparte types.
Het circus van Esteban was wel iets groter dan zijn eigen 
circus, maar alles voelde precies hetzelfde. De geur 
van de piste en het stro, de warmte van de lampen en 
de allesoverheersende en o zo gezellige geur van het 
tentdoek. Het was alsof hij baadde in de geuren van zijn 
jeugd en ineens was hij alles vergeten in zijn nieuwe 
leven: school, Juf Marlene, de vervelende Dirk-Jan, ja 
zelfs Darleen. ‘Ah,’ kon hij alleen maar zuchten. Esteban 
wuifde hem om in de piste te komen. Toen hij begon 
te lopen zag hij boven op een van de rijen een bekend 
gezicht: mevrouw Wilgenboom. Ze lachte naar hem 
en zwaaide hem een kushandje toe. Victor voelde zich 
helemaal warm worden vanbinnen. Hij zwaaide vrolijk 
terug. Trots om een circusjongen te zijn. Op dat moment 
wist hij het zeker. Ik ga niet meer terug. Ik blijf gewoon 
hier en ga wel werken. Hij stak zijn neus in de lucht en 
snoof alle vertrouwde geuren nog eens op.
‘Amigo, Victor. Wille jij morgenavond komen kijken naar 
die show?’ vroeg Esteban, toen Victor nog steeds met zijn 
neus in de lucht de piste op liep.
De circusdirecteur keek Victor met een glimlach aan. 
‘Ola,’ knikte hij. 
‘Eh, ja, dat is goed.’
‘Neemme jij je beste vriend mee. Oké? Ik wachtte op jou 
om ocho, eh... acht uur, si?’
‘Ja, maar...’
En floeps. Esteban rende weg naar achteren. Victor wilde 
net vragen of hij mocht blijven. De circusdirecteur trok 
zijn schouders op en knikte beleefd naar Victor. Het was 
alsof hij zijn gedachten kon raden.
Ineens schalde het geluid van een olifant door de 
grote tent. Het gebons van de olifantenpoten herkende 
Victor uit duizenden. Zijn hart klopte in zijn keel toen 
hij de slurf door het gordijn zag komen. Zijn mond viel 
open toen hij zag wie er naast het grote beest meeliep 
met zijn hand op de slurf. Sabsarab, de oude Indische 
olifantenmenner van Circus Tarantini. Die hij altijd had 
mogen helpen met olifanten wassen. Victor bedacht zich 
geen seconde en rende de oude man met de tulband op 
zijn hoofd tegemoet. Zo zijn armen in. 
‘Hallo Victor wat een bijzondere verrassing!’ zei de man 
terwijl hij Victor met beide handen oppakte en hem een 
halve meter in de lucht gooide. Precies zoals hij altijd 
deed toen Victor nog een kleine jongen was. Sabsarab 
was een van de sterkste mannen die Victor kende. Wat 
had hij hem gemist. Hij kon gewoon even niks zeggen, 
en legde zijn hoofd op de sterke schouder van de 
olifantenmenner.
Toen Victor weer kon praten vuurde hij de ene vraag 
na de andere af op Sabsarab. Waar had hij allemaal 

uitgehangen? Waar waren alle andere mensen van 
Circus Tarantini? 

Daarom had hij geen oog voor de rest van het circus 
en zag niet dat een hand in een witte handschoen 
voorzichtig het gordijn bij de artiesteningang 
openschoof. Een donker gezicht kwam half tevoorschijn. 
En één oog was strak gericht op Victor. Dat mevrouw 
Wilgenboom op de tribune de geheimzinnige wel had 
gezien, zag hij ook niet. Ze kwam snel via de trap naar 
beneden en liep richting de artiesteningang. Toen ze 
er bijna was, schoof de witte hand het gordijn dicht. Ze 
was net te laat. 
Victor was zo in de wolken, dat hij nooit de bezorgde 
blik van mevrouw Wilgenboom zou hebben herkend.
Die gaf ze hem, net voordat ze ook door het gordijn 
verdween.
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Danielle van der Heijden (1969) 
heeft aan de HBO-J in Eindhoven 
gestudeerd. Daarna is zij in de 
hulpverlening gaan werken. Ze 
is gestart als begeleidster van 
jonge kinderen met sociale en/of 
lichamelijke beperkingen, vaak uit 
multi-probleem gezinnen. Later 
heeft zij met zwaar lichamelijk 
gehandicapte kinderen gewerkt. 
Inmiddels is zij moeder van vier 
kinderen.

Daniëlle schrijft verhalen die zo 
uit het dagelijks leven van jonge 
kinderen gegrepen kunnen zijn. 
Haar stijl is zeer naturel en de 
thema’s erg herkenbaar, zoals 
ruziemaken met de ouders of met 
een vriendje, het krijgen van een 
broertje of zusje, de verschillen 
tussen twee jongens. Ouders 
hebben een kleine, maar vaak 
herkenbare rol in haar werk. 
De voorleesverhalen zijn een 
prima uitgangspunt voor 
gesprekken tussen ouders/
verzorgers en kinderen. Kinderen 
zullen de knelpunten direct 
herkennen, waarop ouders/
verzorgers met de kinderen verder 
in gesprek kunnen gaan.

Wheely
Heerlijk gevoel, de wind in zijn haren. Machtig ook, die snelheid! Ricardo 
voelt de spanning van zich afglijden. Iedere keer als het hem lukt, is 
het weer een supergoed gevoel. Daarom doet hij het steeds opnieuw: 
maandagmiddag, woensdagmiddag en vandaag ook weer.
Niemand heeft het tot nu toe gemerkt. Dat is ook niet gek: zijn moeder is 
schoonmaakster en heeft veel werkhuisjes. En die ouwe en zijn broer zijn 
stratenmaker en werken de hele dag. ‘s Morgens als hij opstaat, zijn ze allang 
weg en pas tegen etenstijd komen ze thuis.

Ricardo slaat af naar rechts, de wijk uit naar een parkeerterrein, er staan een 
paar auto’s. Daar kan hij goed oefenen om een wheely te maken. Met zijn 
rechterhand geeft hij een beetje meer gas. De scooter voelt goed aan, hij blijft 
mooi in balans. Ricardo voelt het vertrouwen groeien. Oké, meer gas, hoogste 
versnelling… het is best makkelijk, eigenlijk. Zie je nou wel dat hij helemaal 
geen mietje is! Zijn broer lacht hem altijd uit en die vrienden van hem ook. ‘Je 
loopt zo raar, Ricardo, je lijkt wel een meisje.’ Zijn vader zegt dan niets, nooit 
zegt hij iets. Altijd maar zwijgen en bier drinken. Of met een peuk in zijn mond 
en hand in zijn broek hangen voor de tv. Zijn vader kijkt niet eens naar hem. 
Hij schaamt zich voor hem, Ricardo weet het wel. En zijn moeder? Ach, ze is 
wel lief maar een beetje dom, simpel eigenlijk. Het huis is blinkend schoon, de 
witte plavuizen dweilt ze elke dag en de eikenhouten meubels glimmen van de 
was. Toch ruik je bij het openen van de voordeur de geur van hun honden. Zijn 
moeder heeft een kleine Yorkshire en zijn vader een herdershond. Maar nu is hij 
buiten, in de frisse lucht op de scooter, en hij maakt een scherpe bocht. Remt, 
rijdt heel zachtjes en trekt hard op. Het gaat goed. Ricardo weet dat het link is, 
hij mag het niet nog niet, hij is pas twaalf. Gelukkig is hij erg groot voor zijn 
leeftijd en lijkt hij veel ouder. Als de politie hem ziet, is hij erbij, maar daar is hij 
niet bang voor. Die staat wel vaker aan hun deur. Voor zijn broer en voor zijn 
vader dan. Díe zullen hem niet zo vriendelijk behandelen als ze erachter komen 
dat hij de scooter zomaar heeft meegenomen. Maar hij moet bewijzen dat hij 
geen mietje is, zorgen dat zijn vader ziet hoe stoer hij is! En wel trots naar hem 
kijkt. Ricardo trekt vastberaden aan het stuur van de scooter. Het voorwiel 
komt omhoog, hij brengt zijn gewicht naar achteren. Het lukt! Hij maakt een 
wheely! Ricardo juicht luid, JIEIEAAH! Hij krijgt er een enorme kick van. Met een 
harde bons komt het voorwiel neer. Hij is echt wel stoer, supercool zelfs. Wat 
nou mietje! Ricordo hijgt van opwinding, zijn armen trillen en zijn hart bonkt 
in zijn keel. De energie barst bijna uit zijn lijf. Geluk voelt hij, en dat is nieuw, 
ongekend. Ik, Ricardo kan een wheely maken, denkt hij bij zichzelf. Die ouwe 
zal verbaasd opkijken, als hij dit ziet. Dan kan hij niet meer om me heen! Van 
die gedachte wordt hij niet eens blij, maar maakt een ander gevoel bij hem los. 
Pijn, een felle diepe pijn. Ricardo krijgt tranen in zijn ogen, hij slikt de brok 
in zijn keel weg, knippert met zijn ogen, maar de tranen blijven komen. Uit 
frustratie gooit hij zijn gewicht naar achteren en trekt het stuur omhoog… een 
perfecte wheely… Blind van de tranen voert hij hem uit.

Ineens schiet er een jongetje achter een auto vandaan. Hij mindert vaart, 
maar kan Ricardo niet ontwijken. Ze raken elkaar niet frontaal, maar wel 
hard. Het jongetje valt achterover met zijn hoofd op het asfalt. Ricardo komt 
schuin neer, raakt in een slip en komt tot stilstand. Geschrokken en hevig 
trillend kijkt Ricardo naar de jongen. Huilend probeert het jongetje 
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op te staan. Een ander kind helpt hem. Shit! Ik heb 
hem aangereden, beseft Ricardo. Nu heb ik echt een 
probleem. In gedachten ziet hij wat er thuis gaat 

gebeuren als ze te weten komen wat hij heeft gedaan. 
Misselijk van angst draait Ricardo aan zijn stuur en rijdt 
weg, zo hard als hij kan.

Jelle heeft ruzie
‘Wat een kutdag,’ zegt Jelle boos en hij smijt zijn tas 
ergens in een hoek.
‘Nou zeg, kun je niet gewoon hallo zeggen?’ zegt zijn 
moeder.
Maar Jelle zegt niets, gooit zijn jas op de bank en laat 
zich ernaast vallen. Zijn armen kruist hij over zijn borst en 
met heel donkere ogen kijkt hij voor zich uit.
Zijn moeder komt naar hem toelopen en met haar armen 
in haar zij blijft ze staan. 
‘Je bent toch niet weer de klas uitgestuurd hè.’
Jelle zegt niets, hij heeft geen zin meer om te praten. 
Dat heeft hij al genoeg gedaan vandaag. Wat voor een 
zin heeft het? Ze weten het toch beter, vinden zij. En ze 
luisteren niet eens naar zijn verhaal.
Hij denkt terug aan wat er is gebeurd die ochtend. 

Het was een ochtend zoals altijd. Hordes kinderen, kleine 
en grote en nog grotere, lopen en rennen door elkaar met 
hun tas op de rug. Op zoek naar hun kapstok om daar 
hun jas en tas op te hangen. De kapstok waar vaak zoveel 
aan hangt dat je je eigen plekje niet vinden kunt en waar 
je jas steeds afvalt. Ouders lopen er ook, maar die zijn zo 
groot dat ze continu in de weg staan. Botsingen zijn het 
gevolg. Veel lawaai van roepende ouders: ‘Peter haal nu 
eens zelf je trommel uit je tas!’ En: ‘Marieke, kom nou, de 
deur gaat zo dicht!’
In die chaos loopt Jelle naar zijn haakje en wil net zijn jas 
uitdoen als Frank aan komt lopen. Die is klein voor zijn 
leeftijd, schattig bijna, bíjna. Per ongeluk stoot Jelle met 
zijn elleboog tegen Franks hoofd. 
‘Hé joh, eikel, kijk uit wat je doet,’ zegt Frank met een 
schelle stem.
Jelle schrikt en wil sorry zeggen maar de blik in Franks 
ogen is zo woest dat Jelle zich bedenkt en zegt: ‘Rustig 
kleintje.’ Dan wil hij weglopen naar zijn klas. Maar die 
kleine Frank pakt de jas van Jelle en gooit die op de 
grond. Eerst is Jelle verbaasd, maar dan maakt hij zich 
breed. En lang. ‘Wat moet jij nou, ettertje?’
‘Ik moet niks, jij moet je jas nog ophangen, lange sukkel,’ 
en Frank duwt Jelle zo hard als hij kan.

Die ruzie was helemaal uit de hand gelopen. Frank had 
Jelle zo boos gemaakt, dat ze hadden gevochten in de 

gang. Uiteindelijk had een vader hen uit elkaar gehaald 
en direct bij de directeur afgeleverd. Die ellendige Frank 
was ineens heel zielig en zo nodig nog kleiner dan hij al 
was. Hoe Jelle ook praatte, het hielp niets. De directeur 
geloofde hem niet. Uiteindelijk kwam de juf hem halen en 
had Jelle de hele dag met zijn tafeltje naast haar gezeten. 
Ja, het was echt een kutdag!

‘Jelle,’ zegt zijn moeder streng. 
Zie je wel, ze is al boos, denkt Jelle. En hij heeft nog 
niets verteld. Iedereen is tegen hem. Frank, zijn juf, de 
directeur en nu ook zijn moeder.
‘Ben je er weer uitgestuurd?’
‘Ja, nee! Nou kijk…’ Hij gaat rechtop zitten en wil toch 
wat zeggen. 
Zijn moeder onderbreekt hem. ‘Wat heb je nu weer 
gedaan?’
‘Niets, het was niet mijn schuld, mam!’ roept Jelle uit. Hij 
voelt de wanhoop in zijn borst.
‘Nee, niets en daarom moest je de klas uit?’ Zijn moeder 
is boos. Haar gezicht is hard.
Jelle staat op en loopt weg naar de deur. 
‘En wat ga jij doen?’ vraagt zijn moeder, haar stem is 
scherp.
‘Je wil toch niet luisteren.’ De tranen prikken in zijn ogen 
en hij slikt moeizaam.
Dat ziet zijn moeder. Ze zucht, laat haar armen langs haar 
lichaam vallen. ‘Niet weglopen.’ Het gezicht van zijn 
moeder is wat zachter. 
‘Je weet toch alles al?’ zijn stem slaat over. Jelle wil niet 
huilen, maar kan het moeilijk tegenhouden.
Even zijn ze allebei stil.
Dan zucht zijn moeder en zegt: ‘Oké, je hebt gelijk. Laat 
maar horen.’ Ze gaat op de bank zitten en klopt met haar 
hand naast haar.
Jelle twijfelt maar gaat toch naast haar zitten. Hij wil geen 
ruzie meer. Heeft zo genoeg van boze mensen.

Als Jelle het hele verhaal heeft verteld aan zijn moeder, 
voelt hij zich opgelucht. 
Ze heeft alleen maar geluisterd en niets gezegd.
‘Tjonge,’ ze slaat een arm om Jelle heen. Hij legt zijn 
hoofd op haar schouders. 
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‘Dan was dus iedereen tegen jou? Wat zul je je alleen 
hebben gevoeld.’
Jelle knikt. ‘Ik had niet moeten vechten, maar ik was zó 
boos.’
‘Kon je je moeilijk inhouden?’ vraagt zijn moeder.
‘Ja, maar daar heb ik spijt van, want ik heb daardoor 
wel een kutdag gehad. Als ik me had beheerst, had de 
directeur wel naar me geluisterd.’
‘Tja, waarschijnlijk wel,’ zegt zijn moeder. ‘Maar ik snap 

dat je Frank niet zo tegen je tekeer wilt laten gaan! Dat je 
daar wat tegen wilt doen.’
‘De volgende keer hang ik hem op aan de kapstok, met 
die korte beentjes van hem.’ Jelle ziet het al helemaal 
voor zich. En dat beeld van bungelende beentjes geeft 
hem voldoening. Nou maar hopen dat Frank morgen-
ochtend in alle drukte de jas van Jelle op de grond laat 
vallen. 

Wat een kriebels
Kriebels, wat heeft Lotje heeft een jeuk. Jeuk op haar 
armen, jeuk op haar wangen. Steeds moet ze krabben. 
Met haar nagels haalt ze de jeuk weg.
‘Lotje, niet krabben,’ zegt haar moeder. ‘Zo maak je het 
erger.’
Toch gaat Lotje door. Ze kan niet anders, ze móet eraan 
zitten. Want die kriebels voelt ze altijd. Als ze speelt met 
haar duplo: jeuk, jeuk, jeuk, jeuk. Als ze aan tafel zit en 
een boterham eet: jeuk, jeuk, jeuk, jeuk. Als ze in bed ligt 
en wil gaan slapen: jeuk, jeuk, jeuk, jeuk. En nu dus ook. 
‘Lotje, niet krabben,’ zegt haar moeder weer.
Lotje zucht, dat zegt haar mama nou altijd.
‘Kom, schat, jij bent aan de beurt.’
Mama en Lotje spelen een spelletje, Huisje Boompje 
Beestje. Het is een moeilijk spel, maar Lotje kan het al. Ze 
gooit met de dobbelsteen. Huisje. Met haar pion doet ze 
stapjes op het speelbord. Maar daar is weer die jeuk. Lotje 
krabt.
‘Niet krabben, schat.’
‘Maar het kriebelt zo,’ zegt Lotje.
‘Door het krabben maak je je huid kapot en komen er 
wondjes,’ zegt mama en ze pakt de handen van Lotje 
vast. 
Dat wil Lotje niet, nu kan ze de jeuk niet weghalen. En ja 
hoor, daar voelt ze het weer. Net miertjes die over haar 
armen lopen. Met hun kleine pootjes kietelen ze zachtjes. 
En mama heeft haar handen vast.
Dan heeft Lotje er genoeg van. ‘Nee!’ roept ze hard. 
‘Nee, nee, nee.’ Ze trekt haar handen los, stroopt haar 
mouw omhoog en met haar nagels krabt ze over de 
rode plekken op haar armen. Zo, dat helpt. Haar armen 
gloeien ervan maar de mieren zijn weg. De jeuk ook. 
Mama kijkt haar aan met een bezorgde blik. ‘Je maakt je 
huid kapot als je zo hard krabt. Doe het toch zachtjes.’
Lotje voelt zich nog bozer worden. Ze schuift de stoel naar 
achter en stapt eraf. Met stampende voeten loopt ze weg. 
Een stukje verder in de kamer blijft ze staan.

‘Lotje, we zijn toch een spelletje aan het spelen? Kom je 
weer zitten?’ 
Mama’s stem klinkt lief. Maar Lotje komt niet. De jeuk is 
weer terug en ze begint te krabben. Eerst op haar armen 
en dan op haar wangen. 
Mama komt naar haar toe. ‘Zal ik je insmeren?’ vraagt ze.
Lotje begint te schreeuwen en te huilen. Tranen prikken in 
haar ogen en rollen over haar wangen.
‘Ik wil geen jeuk meer!’ schreeuwt ze.
‘Je hebt er genoeg van.’
‘Ja!’
‘En toch blijft het kriebelen. Jij wilt dat het stopt. Maar 
het kriebelen gaat door.’
Lotje knikt. 
Mama tilt Lotje op.
Ze legt haar hoofd op mama’s schouder. Ze voelt zich 
opeens zo moe. 
‘Zal ik het voor je insmeren met zalf?’
Lotje knikt weer.
En dat doet mama. Met een koele zachte zalf smeert ze 
zachtjes over de rode plekken. Dat is fijn.
Dat helpt. Voor even dan.
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Ernst Mol (1940) is al ruim veertig 
jaar bedrijfsjournalist. In zijn vrije 
tijd schrijft hij – met als doelgroep 
acht kleinkinderen in de leeftijd 
van 2 tot en met 18 jaar – graag 
kinderverhalen. Bij Titia Vaags 
leerde hij de fijne kneepjes van 
het vak. In veel verhalen figureert 
de stijlfiguur Opa Bastiaanse die 
als beginnend vutter de zee aan 
vrije tijd in huiselijke kring met 
graagte consumeert. Daarnaast 
heeft hij een deel van een kinder-
boek geschreven waarin opa en 
zijn kleinzoon een rol spelen. Maar 
omdat Ernst Mol ook een passie 
voor columns schrijven heeft, gaat 
hij zich daartoe dit najaar in de 
keuken van Vaags bekwamen.

Opa B. doet een bakkie
‘Wim, ik ga even naar een korte broek kijken, ik heb niks fatsoenlijks meer om 
aan te trekken.’
‘Laat dat ‘even’ maar weg,’ roept opa Bastiaanse, maar zijn vrouw zit al in de 
auto.
‘Ziezo,’ zegt opa monter. ‘Ik ga eens lekker een bakkie doen.’ Hij houdt ervan 
om af en toe onvervalst Rotterdams te praten. Oma Bastiaanse vindt dat maar 
zo-zo, maar opa heeft nu het rijk alleen, dus wat let hem. Even later zit hij in 
de tuin achter zijn huis in de zon te genieten van zijn vers gezette kopje koffie. 
Een dikke hommel komt op het schoteltje met suikerklontjes af. De zon zet zijn 
bruingele lijf in een prachtige gloed. Ondertussen tsjilpen de mussen in de 
kronkelhazelaar er lustig op los. Gisteren zag opa op een dvd dat de mussen 
het in Nederland heel moeilijk hebben. Steeds meer mensen gooien hun tuin 
vol met tegels. Zo niet opa en oma Bastiaanse. Oma Bastiaanse heeft een hele 
bibliotheek over tuinaanleg. Ze is er dagelijks mee bezig, vooral nu in het 
voorjaar. Ze kent elk plantje, struikje en bloemetje bij naam. Opa Bastiaanse 
kan nauwelijks een paardenbloem van een klaproos onderscheiden. Daar staat 
tegenover dat hij alle spelers van Feyenoord bij naam en toenaam kent.

De kat van de buren sluipt over de schuur. Opa doet of hij hem niet ziet. De 
streepjeskat loopt behoedzaam verder. Zijn snorharen staan rechtovereind. Je 
ziet hem likkebaarden bij het zien van zo veel lekkere vogeltjes. Opa laat de kat 
rustig zijn gang gaan, hij weet dat hij geen vlieg kwaad doet, verwend als hij 
is als huiskat die het liefst bij de buurvrouw spinnend op schoot ligt. Maar van 
merels moet de kat van de buren niets hebben. Laatst zag opa hoe een merel 
met een nest vol jongen luid schreeuwend en met gespreide vleugels op de kat 
af vloog. Die wist niet hoe gauw hij weg moest komen en liet zich een week niet 
meer zien.
Een pimpelmees strijkt neer op de vogelwaterschaal die oma Bastiaanse pas 
bij de Vogelbescherming heeft gekocht. Opa blijft roerloos zitten. Het vogeltje 
kijkt schichtig om zich heen en begint dan te drinken. Als ook een duif luid 
roekoerend op de rand van de schaal gaat zitten, is het pimpelmeesje snel 
vertrokken. ‘s Winters hangt oma Bastiaanse altijd een snoer met pinda’s in de 
tuin. Sindsdien weet zelfs opa Bastiaanse het verschil tussen pimpelmeesjes en 
koolmeesjes. Hij heeft het opgezocht in de vogelgids van Hans Dorrestijn die 
oma Bastiaanse op de vensterbank heeft gelegd. Pimpelmeesjes hebben een 
bontgekleurde vacht, koolmeesjes een kraag om hun nek die zo zwart als kool is.

Jaren geleden kwam heel af en toe in de schemering een egeltje voorzichtig 
aan de rand van de tuin voorbij schuifelen. Opa had een schoteltje met melk 
neergezet. De volgende morgen was dat schoteltje bijna helemaal leeg. Opa is 
ermee gestopt toen hij hoorde dat egeltjes van melk diarree krijgen. Gelukzalig 
mijmert opa verder over de mooie dingen in het leven. Zijn euforische stemming 
duurt maar kort. Zijn buurman gaat met de hogedrukreiniger het onkruid tussen 
de tegels te lijf. ‘Wat een klereherrie maakt dat ding,’ zegt opa die ook in dit 
soort situaties graag de Rotterdamse taal gebruikt. Uit ervaring weet hij dat hij 
het rustig zitten in de tuin voorlopig wel kan vergeten. Het is niet de eerste keer 
dat opa zacht vloekend in zijn eigen tuintje zit. Gelukkig is dan zijn Carolien in 
de buurt om hem ervan te weerhouden de buurman verbaal te lijf te gaan. Maar 
wat moet ik dan doen? piekert opa. De draagbare radio knetterhard aanzetten? 
Zijn boormachine pakken om zogenaamd een nieuw plantenrekje op te hangen? 



��

De buurman zou het niet eens horen. Tegen de decibels van 
de hogedrukreiniger kan opa toch niet op. Bovendien is de 
buurman hardhorend. Opa heeft hem wel eens gevraagd 
waarom hij bij het boren oorbeschermers opzet, maar de 
grap daarvan ontging de buurman volledig.

Dan knapt er iets bij opa. Hij is het helemaal zat. Dit wordt 
te gek! Hij heeft toch ook recht op rust en privacy! Hij belt 
de buurvrouw, waarmee hij het doorgaans wel goed kan 
vinden. Maar dit keer vangt hij bot. De buurvrouw neemt 
niet op, is zeker ook een korte broek kopen. Vrouwen in het 
voorjaar, ze zijn allemaal hetzelfde, sombert opa. Plotseling 
wordt het doodstil aan de andere kant van de schutting. 
Wat zullen we nou krijgen, denkt opa. Zou hij er werkelijk 
mee stoppen? Of is het een slechts een korte adempauze 

Lotje is allergisch
‘Lotje, wat zit jij daar te doen!?’ Geschrokken rent de vader 
naar zijn dochtertje toe. Ze zit in de gang bij de brievenbus 
wat te eten.
‘Snoepje, papa. Lekker.’
‘Snoepje! Laat eens gauw kijken?’ Haar vader tilt haar op. 
Rond Lotje’s mondhoeken kleven restjes bruin snoepgoed.
‘Doe je mondje eens open?’
Lotje doet braaf wat haar gevraagd wordt.
‘Wat is dat? Je hebt een pepernoot gegeten! Dat mag toch 
niet. Dat vindt de dokter helemaal niet goed!’
Lotje kijkt papa angstig aan. Waarom schreeuwt hij zo hard? 
Haar mondhoeken beginnen te trillen, plotseling gaat ze 
heel hard huilen.
Haar vader zucht diep. Hoe krijg je een kind van drie 
uitgelegd dat ze allergisch is voor pepernoten? Haar moeder 
had dat vast wel beter gekund. ‘Huil maar niet hoor, lieve 
schat,’ zegt hij zacht. Hij strijkt Lotje over haar hoofd.
‘Kom maar, we gaan op de bank naar Sinterklaas kijken.’
Lotje snikt nog wat na.
Haar vader raapt een vel papier van de grond. Stomme 
reclame, denkt hij. Wat heb je nou aan zo’n Nee/Ja-
sticker? Hardop leest hij wat met koeien van letters op het 
felgekleurde papier staat:
‘Als u het verschil ziet tussen een pepernoot en een 
muzieknoot, dan bent u de ideale man voor Mixed Voices!’
Mixed Voices kan de pot op! Zonder verder te lezen smijt hij 
de flyer bij de oude kranten en belt de dokter.
Of ze koorts heeft, vraagt de arts van de weekenddienst. 
Nee dus.
‘Ook geen kramp of diarree?’
‘Nee, ook niet.’ 

en gaat de overijverige buurman zo meteen onverdroten 
verder?
Plots steekt de buurman zijn hoofd olijk boven de 
schutting uit. ‘Zo, Janine kan haar commentaar op al 
dat onkruid tussen de tegels weer een tijdje achterwege 
laten. Vrouwen!’ Hij werpt opa Bastiaanse een blik van 
verstandhouding toe, zo van: wij mannen hebben het toch 
maar moeilijk. Opa Bastiaanse is zo verbouwereerd dat hij 
geen zinnige opmerking weet te maken.
‘O ja, wat ik nog zeggen wilde, als ik voor jullie het onkruid 
aan de voorkant kan weghalen, dan roep je maar.’
Sprakeloos blijft opa Bastiaanse achter. Hoe was dat 
gezegde ook alweer? O ja, een goede buur is beter dan een 
verre vriend! Maar of oma Bastiaanse het daarmee eens is?

Hij kan een halfuur later een laxeermiddel en een drankje 
komen halen.
Lotje is intussen al weer helemaal opgeknapt. Ze zit met de 
duim in haar mondje naar olijke Zwarte Pieten te kijken. 
Hijzelf gaat de krant lezen. Bovenop ligt de flyer waarop de 
pepernoot geplakt was.
Toch wel nieuwsgierig leest hij de rest van de tekst. De 
‘ideale man’ wordt uitgenodigd op een open avond kennis 
te maken met het popkoor dat elke dinsdagavond bij hem 
in de buurt repeteert. Hij heeft nog nooit van ze gehoord, 
maar de originele ledenwervingsactie spreekt hem ondanks 
de problemen met Lotje toch wel aan. Na de scheiding is hij 
hard toe aan iets nieuws.

Als hij zondagavond Lotje terugbrengt, meldt hij Lotje’s 
moeder wat er in de gang gebeurd is. Zoals verwacht krijgt 
hij een serie verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Hij zwijgt, 
geeft alleen het drankje. Snel geeft hij Lotje een afscheids-
knuffel en maakt zich uit de voeten. Lotje, voor de tv 
gezeten, merkt nauwelijks dat hij vertrekt. Ze schatert het uit 
als een van de Pieten in het water valt.

Thuis belt hij de voorzitster van Mixed Voices.
‘Met Carla,’ hoort hij een opgewekte stem.
‘Met Nico. Ik heb jullie flyer gelezen. Wat zoeken jullie 
eigenlijk, tenoren of bassen?’
‘Op dit moment hebben we vooral bassen nodig. Maar 
tenoren zijn ook altijd welkom, hoor. Heb je al eerder in een 
koor gezongen?’
‘Heel lang geleden, in een kerkkoor. Dat is heel wat 
anders dan een popkoor, hè?’
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‘Doet er bij ons niet toe. Als je maar van zingen houdt. 
We zijn echt een gezelligheidskoor. Korenslag zou voor 
ons veel te hoog gegrepen zijn.’
‘Nou, dat klinkt goed. Ik denk dat ik dinsdagavond maar 
eens kom kijken.’
‘Moet je doen. Tot dinsdag dan.’

Een tikje nerveus loopt hij dinsdagavond het zaaltje 
binnen waar Mixed Voices repeteert. Er zitten al wat 
mannen die zich kennelijk ook aangesproken voelen. 
Sommigen hebben hun vrouw meegenomen. Zou hij nooit 
doen, het idee alleen al dat je met je vrouw naar zo’n 
open avond gaat. Alsof je onder curatele staat. Carla heet 
hem hartelijk welkom. Leuke vrouw, denkt hij. Opgewekt 
type. Mooie donkere ogen die hem onderzoekend 
aankijken. ‘Jij bent Nico?’
‘Helemaal.’
‘Leuk dat je gekomen bent. Zoek een stoel bij die mannen 
daar. Als je zin hebt om mee te doen, ga je gewoon bij 
ons staan.’
‘Ik kijk eerst even de kat uit de boom.’
‘Oké. Ik zie je straks nog wel.’
En weg is ze. Begint enthousiast een gesprek met een 
andere aspirantzanger. Een man die minstens tien jaar 
jonger is dan hij.

De sfeer op het koor is precies zoals hij verwacht had. 
Opgewekt, niet ingewikkeld doen en veel gelach. 
Ook de muziek die ze zingen, spreekt hem aan. Hij 
krijgt aanvechtingen om met ze mee te doen. Hij kijkt 
halfvragend richting Carla. Die knikt hem bemoedigend 
toe. Hij vat moed en loopt in haar richting.
‘Ga maar hier voor mij staan, bij de tenoren. Je kunt altijd 
nog switchen naar de bassen.’
Hij voelt zich gevleid dat hij vlak bij haar kan gaan staan. 
Hij probeert zich te concentreren op het zingen, maar zijn 
ogen dwalen steeds af naar de vrouw die schuin voor hem 
staat. Leuk paardenstaartje heeft ze. En een goed figuur.
De man naast hem stoot hem aan. ‘Hé maat, je moet die 
beginnoot wat langer aanhouden. Maar verder doe je ‘t 
het niet slecht, hoor.’

In de pauze probeert hij tevergeefs in de buurt van 
Carla te komen. Mooi niet dus. Ze zweeft als een vlinder 
van man tot man. Maar de jonge man die achter hem 
binnenkwam, krijgt haar volle aandacht. Een gezellig 
dikkerdje dat bij de alten zingt, ontfermt zich over hem. 
Hij hoeft nauwelijks iets te zeggen. Binnen vijf minuten 
weet hij dat ze al vanaf de oprichting lid is, al dertig jaar 
met ene Dick getrouwd is, twee kinderen heeft die allebei 
het huis uit zijn, ieder jaar met de caravan naar Frankrijk 
gaat en als lievelingsgerecht hutspot met klapstuk eet.
‘En jij, heb jij al eerder op een koor gezeten?’

Voordat dat hij kan antwoorden, roept Carla dat de 
pauze om is. Zich tot de leden wendend: ‘Willen jullie wel 
allemaal éénzestig betalen voor de koffie of thee. Vorige 
week kwamen we alweer twintig cent tekort. O ja, onze 
bezoekers hoeven natuurlijk vanavond niet te betalen.’

Aan het eind van de avond aarzelt hij wat hij zal doen. Als 
hij het gezellige dikkerdje in zijn richting ziet schuiven, 
loopt hij snel naar het herentoilet. In de spiegel boven 
de wasbak inspecteert hij zichzelf. Misschien moet ik 
een andere, flitsender, bril nemen, bedenkt hij. En die 
Marokkaanse kapper waar hij zich voor een tientje laat 
knippen, is toch ook niet alles. ‘Kom op, Nico,’ spreekt 
hij zichzelf moed in. ‘Wat deed ik vroeger op feestjes? 
Gewoon recht op het doel afgaan!’
Hij loopt terug naar het zaaltje waar vrijwel iedereen is 
vertrokken. Alleen Carla staat nog wat te stuntelen met 
het keyboard. ‘Kan ik je misschien helpen?’
‘Nou, dat zou heel lief zijn.’
Zijn hart begint sneller te kloppen. Bingo!

Samen lopen ze naar het fietsenrek.
‘Welke kant moet jij op?’ vraagt Nico.
‘Ik woon in de Staatsliedenbuurt. En jij?’
‘In de buurt van het winkelcentrum, dus ik kom bijna 
vlak langs je huis.’
‘Oké, dan fietsen we toch samen terug.’
Gezellig kletsend rijden ze naar Carla’s woning.
‘Heb je nog zin in een glaasje wijn?’
‘Goed idee. Moeten we doen.’

Het is al bijna halfeen als Nico Carla’s huis verlaat. Ze 
hebben in anderhalf uur uitvoerig elkaars levensloop 
besproken. Carla heeft haar man verloren bij een ongeluk 
op de snelweg. Ze waren drie jaar getrouwd. Geen 
kinderen. Nico heeft over zijn scheiding verteld. Het 
bekende verhaal: Hoe ze uit elkaar groeiden en besloten 
niet bij elkaar te blijven omwille van een kind. Na het 
tweede glas wijn zette Carla een cd op van Ilse DeLange. 
Toevallig Nico’s favoriete zangeres. Het laatste nummer 
Have a litttle faith in me heeft hij zachtjes meegezongen. 
‘Wat heb jij een mooie stem,’ had Carla gezegd en ze keek 
hem aan met een smeltende blik.

Nico rijdt de straat uit. De straten glimmen van de regen. 
Hij merkt het amper. In een bocht wordt hij gesneden 
door een veel te hard rijdende automobilist. Vroeger 
zou hij onmiddellijk ‘Hé klootzak, kun je niet uitkijken!’ 
hebben geroepen. Maar nu kan zijn avond niet meer stuk. 
‘Tot dinsdag,’ had ze gezegd met een warme stem die 
hem een heel goed gevoel had gegeven. Toch goed dat 
hij die flyer niet heeft weggegooid.
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