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In deze bundel vind je de allerleukste
verhalen over Anne, Max, hun ouders,
vriendjes, vriendinnetjes, juffen en
meesters in coronatijd. Ze maken de
gekste dingen mee! Wel allemaal op
anderhalve meter afstand natuurlijk.
Lees je mee?

Liever luisteren?
Je vindt de luisterverhalen op
www.anderhalvemeterverhalen.nl
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Anderhalvemeter Anne
Geschreven door Jeltine Jans

“Anderhalve meter, Anne!!” schreeuwt iemand op straat. Ik hoor niet eens wie het
is, maar ik kijk niet om. Ik ben lekker aan het chillen in het gras en ik weiger om
te kijken. Eigenlijk ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar wie me roept, maar ik
ben wel klaar met al die bijnamen. An, Lange Anne, Lantaarnpaal. En nu wordt het
zeker ‘Anderhalvemeter Anne’.
Ik weet ook wel dat ik best lang ben voor mijn leeftijd. Ik ben 8 jaar en ik steek
met kop en schouders boven alle kinderen van mijn klas uit. Daarom moet ik altijd
achter in de klas zitten. Kan ik wel lekker met m’n vriendinnen kletsen trouwens, en
naar meester Patrick gluren. Sommige jongens uit de klas denken dat ze grappig
zijn en maken de hele tijd flauwe opmerkingen als ze langs me lopen op het
schoolplein. Ze zijn jaloers, omdat ze zelf niet eens langer zijn dan hun eigen duim.
Mijn ouders zijn ook lang. Mijn vader is wel 2 meter! Hij buldert altijd van het
lachen als ik zeg dat ik kleiner wil zijn. Hij vindt dat lang zijn alleen maar voordelen
heeft. Zo kun je bijvoorbeeld heel goed bij de bovenste plank in de supermarkt en
kun je altijd alles heel goed zien bij concerten.
De laatste keer dat ik gemeten werd, was ik 1 meter en 48 centimeter. Dat is wel
heel lang, maar papa en mama willen mij niet aan de groeihormonen. Dat zijn
een soort medicijnen, waardoor je klein blijft. Papa en mama zeggen dat het
slecht voor mijn ontwikkeling is of zoiets. Ze weten niet dat het gewoon superstom
is om bijna even lang te zijn als de mama van Sem. Ik sta gewoon voor aap.
Dus ik heb iets nieuws bedacht. Ja, echt helemaal zelf bedacht. Het werkt
fantastisch! Het heet ‘de kop in het zand’-methode. De-kop-in-het-zand, dan doe
je net of je iets niet hoort, en je gaat gewoon door met de dingetjes die je al aan
het doen bent. Dus als iemand iets lelijks tegen me zegt, luister ik niet.
Maar goed, even terug naar m’n chillmomentje. Ik zit daar gewoon alleen in het
gras en opeens in de verte zie ik iets of iemand verschijnen. Ik kan het niet goed
zien, maar er beweegt wel iets. Eigenlijk wil ik naar huis gaan. Weet je, je hoort de
laatste tijd zulke rare verhalen. Laatst op het nieuws hoorde ik dat een man met
corona expres in het gezicht van een agent hoestte. Soms zijn andere mensen
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zo asociaal. Dus ik zet me schrap om naar huis te gaan. De gedaantes komen
dichterbij. En nu pas zie ik het, aan de overkant van het gras loopt mijn beste
vriendin samen met haar moeder. Ze laten de hond uit. Kees is zo schattig! Ik kan
wel de hele dag met hem knuffelen.
Weet je wát ik zo schattig aan Kees vind? Hij heeft een klein kwispelstaartje en
een tongetje dat altijd half uit zijn mond steekt. Te lief! Kees is de hond van mijn
beste vriendin. Oh, en mijn beste vriendin heet trouwens Lot. Lot en ik noemen
elkaar BFF’s, cool hè. Lot en ik hebben op school een ‘meester Patrick-schriftje’,
daar schrijven we alles in wat meester Patrick doet. Nu we door corona thuis
moeten zitten, heb ik het schriftje in beheer. Ik bewaak het met mijn leven. Ik heb
het schriftje supergoed verstopt in mijn kussensloop. De beste plek, denk ik zelf.
Ik ben zo blij dat ik Lot eindelijk weer zie. We videobellen elke dag via WhatsApp,
maar elkaar écht zien blijft natuurlijk veel leuker. Ik ben er wel klaar mee om
elke keer maar anderhalve meter afstand te houden. Ze zeggen dat dat het
nieuwe normaal is. Nou, ik vind het echt niet normaal! Ik mag niet meer met Lot
afspreken, ik kan niet meer naar school, ik kan niet naar opa en oma, en in de
supermarkt moet ik de hele tijd wachten en omkijken of ik niet tegen iemand
anders aan bots.
En weet je wat ik nou helemaal balen vind? Dat mijn musicallessen niet doorgaan.
We zouden in juni een optreden hebben en ik mocht Annie spelen, de hoofdrol.
Mijn moeder zegt dat we anderhalve meter afstand moeten houden, omdat
anders andere mensen ziek kunnen worden. Ik vind het nog steeds gek, want ik
ben echt niet ziek. Dus hoe kan Lot dan ziek van mij worden? Wist je trouwens dat
de Nederlandse vlag, net zoals een piano, anderhalve meter lang is? En ik dus nu
natuurlijk ook. Toch leuk om te weten dat ik even lang ben als een piano.
Terwijl ik enthousiast naar Lot ren, schreeuwt er iemand achter mij keihard
“Anderhalve meter, Anne!” Ik weiger om te kijken, ik steek immers lekker mijn kop
in het zand. In een razend tempo sta ik naast Lot, haar moeder en de ‘oooh zo
lieve Kees’. Kees heeft een tennisbal in zijn bek. Ik pak hem af en gooi hem meters
ver het gras in. Weer hoor ik iemand schreeuwen, “Anderhalve meter, Anne.” Er
staat iemand verderop in het gras. Wie is die gek? Wat doen mensen de laatste
tijd raar! Ik knijp mijn ogen een beetje dicht om beter te zien wie daar staat.
En dan zie ik het, het is mijn moeder. Ze staat te wuiven en druk gebaren te
maken met haar armen. Ik schaam me soms kapot voor haar. Mijn moeder is gek
op theater en op grapjes maken, dat is zó niet grappig. Ze blijft maar zwaaien
en met haar armen wapperen. Het lijkt wel of ze een soort regendans aan het
doen is. Het is ook wel weer een komisch gezicht, die moeder van mij. Dan zegt de
moeder van Lot: “Volgens mij moet je even naar haar toe, Anne.” Daar heb ik nou
totaal geen zin in, dus loop ik in een slakkentempo naar de overkant van het veld.
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“Weet je nog wat de minister heeft gezegd?” vraagt mijn moeder lichtelijk in
paniek. En ineens begin het me weer te dagen, het nieuwe ‘normaal’ is anderhalve
meter afstand. Hoe kon ik dat nou weer vergeten? Tja, helaas daar kan ik mijn
kop niet voor in het zand steken. Ik app Lot dat ik van mijn moeder niet meer
naar haar toe mag gaan, dus we spreken af om weer elke dag na schooltijd te
videobellen. Ik baal als een stekker, was mijn moeder zelf maar wat chiller en stak
ze maar de kop in het zand, dan zag ze me tenminste niet.
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Vrijheid Blijheid

Geschreven door Jeltine Jans

Mijn moeder zit vrolijk te dansen door de tuin. Ze lijkt wel een aap. “Volgende
week mag je weer naar school, Max”, zegt ze dolenthousiast. Maar ik ben
helemaal niet blij! School is saai en dan moet ik weer de hele ochtend
rekenbundels maken. Bij papa en mama kon ik altijd stiekem doen alsof ik het af
had, maar op school moet ik weer aan de bak en ik vind cijfers helemaal niet leuk.
Mijn moeder zegt dat ik rekenen moet leren als ik later uitvinder wil worden. Nou,
ik word gewoon een uitvinder die dat niet hoeft. Ik wil zelf bepalen.
Boos ga ik naar mijn kamer. Ik was net zo gewend om thuis te zijn. Op school
moet ik van alles, is het druk en hier kan ik gewoon mijn eigen dingetjes doen. Ik
hoor iemand zingend de trap op komen, het is mijn moeder. Ze is nog steeds te
vrolijk. Mama klopt op de deur, “Max, wat is er jongen?” “Ik wil niet naar school!”
schreeuw ik keihard vanuit mijn kamer. Mama komt voorzichtig de kamer binnen.
“Ach jongen toch, je weet het hè, school is belangrijk voor als je later uitvinder wilt
worden,” zegt ze. Mama kijkt mijn kamer rond, “Wat heb je er toch een puinhoop
van gemaakt. Je moet snel opruimen. Een lockdown is niet alleen maar vrijheid,
blijheid!” Zegt mijn moeder een beetje boos. Ik weet dat mijn moeder boos is,
want ze baalt ervan dat ze zelf geen vrijheid heeft. Ze moet namelijk ons lesgeven
en dat vindt ze helemaal niet leuk. Soms hoor ik haar weleens zuchten, dan zegt
ze: “Kon ik maar weer werken, dat was tenminste vrijheid.” Ik snap daar niks van.
School en werken is toch geen vrijheid?
Een week later is het zo ver. Het is maandag en mijn ouders hebben zich beiden
verslapen. Ik kijk een filmpje en papa en mama rollen om kwart voor acht
het bed uit. Ze zijn gehaast. “Snel, ik moet de vaatwasser nog uitruimen en de
boterhammen voor de kinderen smeren. Kleed jij de kinderen snel, aan?” Roept
papa naar mama, terwijl hij zijn tanden aan het poetsen is. Ik moet lachen, dit ziet
er helemaal niet uit als vrijheid blijheid.
Na de boterham springen we snel op de fiets. We zijn tien minuten te laat. Mij
maakt het niet uit, zin in school heb ik toch niet. Oké er is één ding leuk aan school,
namelijk dat ik weer met mijn vrienden kan spelen en voetballen. Ik heb Alex
al super lang niet meer gezien. Ik mocht een hele tijd niet met hem afspreken,
omdat zijn vader Corona had en toen moest Alex ook binnen blijven. Gelukkig kan
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ik hem vandaag weer zien en kunnen we eindelijk weer een potje voetballen.
Eenmaal in de klas vind ik het toch wel weer heel leuk. We doen de hele ochtend
spelletjes om te vieren dat de lockdown voorbij is. Hier kan ik wel aan wennen,
spelletjes in plaats van cijfers in de ochtend. In de middagpauze zoek ik Alex op.
“Hé Alex, zullen we gaan voetballen?” Roep ik enthousiast. Alex heeft de bal al
in zijn hand om uit te gooien. “Spelen maar!” roept hij. Ik krijg het super heet van
al dat hard rennen en schoppen tegen de bal. Snel trek ik mijn shirt en hemd uit,
neem een slok water en speel verder. Door het hardrennen heb ik niet in de gaten
dat er toch een stevige wind staat.
Aan het einde van de schooldag voel ik me moe. Mijn moeder haalt me op. “Zo
hoe was school?” vraagt ze blij. Ik kan nog geen boe of bah zeggen, te moe om
te reageren. Mijn moeder is nog steeds heel blij als we thuiskomen. Ze danst door
de kamer. Ze is zo blij dat ze vandaag weer heeft kunnen werken. Ach ja, ik denk
dat het werk voor haar zoiets als voetballen is. Ik heb dat immers ook heel lang
moeten missen en dat vond ik ook niet leuk.
Ik plof neer op de bank en ga televisiekijken. Ik voel me koud en rillerig. Ik pak
een dekentje. Mama heeft niks door. Als papa en Anne thuiskomen vertellen ze
enthousiast over het werk, school en afpreken. Anne zegt dat ze met Lot een
eigen musicalvlog heeft gemaakt die ze nu zelf gaan editen. Papa kon voor
het eerst weer sinds lange tijd bij een klant op bezoek. Iedereen lijkt wel weer
ontzettend blij met al die vrijheid. En ik, ik ben alleen maar bang dat ik morgen
weer bundels moet maken en ik voel me moe en ziek. We eten sperziebonen en ik
krijg geen hap door mijn keel. “Wat is er, Max?” vraagt mijn moeder bezorgd, “Je
ziet zo rood en je hebt dikke wallen onder je ogen.” En ineens begin ik te huilen,
heel hard. “Ik ben ziek!” snik ik hardop. Ineens springen papa en mama in de
actie. “Ik pak de thermometer erbij,” zegt papa, terwijl hij de trap op loopt naar de
badkamer. Ook mama geeft mijn bezorgd een knuffel. Anna eet rustig verder. Ze
maakt zich niet zo gauw druk, behalve als het om haar musical gaat. Inmiddels
komt papa terug met een thermometer in zijn hand en steekt deze in mijn oor.
“38,9!” zegt mijn vader. Mama pakt de telefoon. “Ik wil graag een afspraak laten
maken om mijn zoon te laten testen,” hoor ik haar zeggen. “Morgen om tien over
9 ben je aan de beurt,” zegt mijn moeder als ze ophangt. “En nu maar goed je
handen wassen en natuurlijk vroeg op bed,” roept mijn vader. Stiekem vind ik het
wel leuk dat ziek zijn, een voordeel namelijk is dat ik morgen niet naar school
hoef. Braaf doe ik wat mijn ouders zeggen, ik trek mijn pyjama aan, poets mijn
tanden en ga op bed. Ik ben hartstikke moe, maar toch kan ik niet heel goed
slapen. Ik lig te woelen. Ik zal toch geen Corona hebben? En hoe zal die test
morgen gaan?
Uiteindelijk val ik in slaap. Ik droom over een Coronamonster die door de stad
heen sluipt op zoek naar mensen. Badend in het zweet word ik wakker. Ik kruip
bij mijn papa en mama in bed. Mama kruipt tegen me aan en slaapt weer
verder. De volgende ochtend word ik top fit wakker. Ooh nee, nu moet ik naar
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school? Bedenk ik me. Dat is nu ook weer niet de bedoeling. Stiekem is ziek zijn
gewoon vrijheid blijheid. Dus ik doe net alsof ik me nog niet lekker voel. Mijn
moeder vraagt bezorgd: “Hoe gaat het met je, Max?” Ik zucht en zeg: “Ik voel
me echt niet lekker.” Papa staat al met een thermometer naast me. Ik schrik
ervan als de thermometer in mijn oor zit. “37.2”, zegt mijn vader. “Je hebt geen
koorts meer, jongeman,” zegt hij, alsof hij een huisarts is. Ik word rood, zullen
ze doorhebben dat ik schoolziek ben? “Ooh ooh!” stamel ik, “Maar ik voel me
nog wel heel ziek hoor.” “Natuurlijk, Max. Vandaag blijf je gewoon thuis. Je weet
immers tegenwoordig maar nooit.” Zegt ze, terwijl ze de boterhammen voor Anne
smeert die zo naar school gaat. Anne is helemaal niet blij dat ik thuis mag blijven
en zij naar school gaat. Ze is de hele ochtend al chagrijnig. Maar voor mij is het
vandaag dus even vrijheid blijheid!
Als Anne met Papa richting school fietst, ga ik televisiekijken. Ik heb echt geluk,
vandaag lekker geen rekenbundels voor mij. Op dat moment hoor ik mijn moeder
uit de gang roepen: “Max, we moeten gaan.” Ik schrik, waar gaan we ook alweer
heen? “Hoezo? Waar gaan we heen?” roep ik terug. “Naar de teststraat natuurlijk,”
zegt ze, terwijl ze kamer in loopt met mijn jas en mijn schoenen in de hand. Ooh
nee, daar had ik niet over nagedacht, dat ik me nu nog moet laten testen. Daar
gaat mijn vrijheid, blijheid. De teststraat vind ik best spannend. Maar ik kan me
niet laten kennen.
Als mama en ik aankomen bij de teststraat moeten we eerst best lang in de auto
wachten, totdat iemand in een geel jasje ons naar binnen roept. Mama laat mijn
paspoort zien en we mogen doorlopen naar kamer 4. Daar zijn twee mensen. De
vrouw achter de computer vraagt: “En wat is jouw naam, jongeman?” Ik zeg braaf:
“Ik heet Max.” Nog steeds ben ik veel te bang dat ze doorhebben dat ik niet ziek
ben.” Daarna zegt de mevrouw: “Ik doe eerst een soort ijsstokje achter in je mond
en daarna een wattenstaafje in je neus dat kietelt.” En daar gaat het ijsstokje,
ze stopt hem ver naar achteren. Gelukkig dat heb ik weer gehad. Dan komt het
staafje in mijn neus, het kietelt en het prikt tegelijk. Het doet niet pijn, maar fijn
vind ik het ook niet. “Zo jongeman, Max, dat zit er weer op!” zegt de mevrouw die
net het staafje uit mijn neus haalt. “Wil je ook een dapperheidsdiploma?” vraagt
de mevrouw achter de computer. “Uuuh”, stamel ik. Ik twijfel, want ik vind mezelf
helemaal niet dapper. Ik heb zitten liegen en voel me daar heel schuldig over.
In de auto terug naar huis begin ik heel hard te huilen. “Wat is er?” vraagt mijn
moeder bezorgd. “Ik heb gelogen, ik ben helemaal niet meer ziek,” snik ik. “Ik had
geen zin in school en heb net gedaan alsof..” stamel ik. “Nou Max, gister was je
toch ziek? En het is helemaal niet verkeerd om goed uit te zieken,” zegt ze, terwijl
ze vriendelijk naar mij knikt. “Vind je dat echt, mama? Heb ik niet gelogen?” vraag
ik verbaasd. “Nee Max, misschien heb je het vandaag een beetje aangedikt, maar
gisteren was je echt ziek.” Opgelucht haal ik adem, mama heeft gelijk.
In de avond eten we een bloemkoolschotel met vis. Dat vind ik echt super lekker.
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Papa ziet mij smullen van het eten en zegt: “Zo je hebt je eetlust ook weer terug,
zie ik.” Ik glimlach. Dan zegt mama: “Volgens mij was Max gisteren echt ziek en
vandaag schoolziek.” Ik moet blozen als ze dat zegt. Mama heeft gelijk. “Sorry..
,” stamel ik. “Ach ja, we doen allemaal weleens iets voor wat vrijheid blijheid,”
zegt mama. Dan moeten we alle vieren lachen. “Ja inderdaad,” zegt papa, “dus
morgen weer naar school, want dan kunnen mama en ik genieten van onze
vrijheid blijheid op het werk,” glimlacht papa.
De volgende dag blijk ik inderdaad geen Corona te hebben. Door mijn
voetbalwedstrijdje zonder shirt heb ik een koudje gevat en ben ik een dag ziek
geweest. Als ik weer op school kom is alles weer als vanouds. Geen leuke dingen
doen, zoals spelletjes en televisiekijken, maar rekenbundels en luisteren naar de
juf. De vrijheid blijheid is wel voorbij, maar ik besef dat dingen moeten helemaal
nog niet zo erg is. Want zonder school ben ik ook op sommige dagen niet echt
vrij! En zonder school kan ik ook niet elke dag voetballen met Alex. En dat is toch
het allerleukste wat er is.
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Het Glittervirus

Geschreven door Dirkje van der Ven

Ik ben nog nooit zo vrolijk wakker geworden als vandaag! Snel trek ik de kleren
aan die ik gisteravond met mama klaargelegd heb en haal mijn rugzakje uit
mijn kast. Jeetje, wat is dat ding stoffig geworden in de afgelopen maanden. Ik
gooi mijn meester Patrick-schriftje in de tas, samen met het spelletje en de tube
glittergel die ik een paar weken geleden voor mijn verjaardag via de post van
mijn maffe oom Piet gekregen heb. Waarom hij mij glittergel gaf snap ik nog
steeds niet. Hij vindt alles dat glittert of meisjesachtig is namelijk vre-se-lijk. Via
FaceTime deed hij er nogal geheimzinnig over en zei hij dat de glittergel een
serieuzere bedoeling had. En dat hij er een briefje bij had gedaan om het uit te
leggen. Ik heb hem beloofd dat ik er meteen na het videobellen naar zou kijken,
maar stiekem ben ik dat vergeten, omdat ik liever het spelletje uitprobeerde
samen met Max. Oeps!
Zodra ik mijn ontbijt op heb, ren ik snel de deur uit. Eindelijk mag ik weer naar Lot!
Laatst nog zei de minister-president dat we weer samen buiten mochten spelen.
En nu we weten dat papa geen corona meer heeft, mag het van papa en mama
ook weer. Het blijft een gek idee, dat corona bij ons binnen is geweest, terwijl we
allemaal niet naar buiten mochten. Eigenlijk snap ik ook niet zo goed wat het nu
eigenlijk is, dat coronavirus. En ik snap al helemaal niet waarom ik zelf niet naar
buiten mocht. Ik ben zelf toch helemaal niet ziek geweest?
Mama rent me nog even achterna: “Let op dat je vaak je handen wast! Raak zo
min mogelijk dingen aan! En anderhalve meter, Anne!”. “Jahaaaa”, roep ik, terwijl
ik alweer twee huizen verder ben. Inmiddels weet ik het wel. Regelmatig je handen
wassen, hoesten en niezen in je elleboog, en natuurlijk anderhalve meter afstand
houden. Maar niet van Lot, want kinderen mogen wel weer met elkaar spelen
van de minister-president. Ik kan niet wachten tot ik haar weer mag knuffelen!
Logeren mag niet, omdat we nog niet naar binnen mogen, maar van samen
buiten spelen word ik al heeeeeel blij.
Voor Lot is het al iets normaler om met andere kinderen te spelen, zij mocht de
hele coronatijd al naar de opvang. De ouders van Lot werken namelijk allebei
in het ziekenhuis, dus zij konden écht niet thuis werken en voor juf of meester
spelen. Stiekem ben ik daar wel een beetje jaloers op. Lot mocht gewoon met
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andere kinderen spelen. En ze had een normale juf! Wat ben ik blij dat mama mij
binnenkort geen dictees meer geeft. Als zij het uitlegt snap ik er helemaal niets
van. Toch zei Lot op FaceTime dat ze ook niet kon wachten tot ze weer naar
school mocht. De andere kinderen op de opvang zijn allemaal niet van onze
leeftijd. En het zijn bijna allemaal jongens, bah. Bovendien vond ze haar tijdelijke
juf láng niet zo leuk als onze meester Patrick.
Inmiddels sta ik bij Lot voor de deur. Vóór corona belde ik altijd gewoon aan,
maar ineens bedenk ik dat we hadden afgesproken dat ik via het hek de tuin in
zou lopen. Dan raak ik zo min mogelijk dingen aan én hoef ik niet naar binnen.
Vet slim vonden we dat van onszelf. Wat zal mama trots op ons zijn. Ik duw met
mijn elleboog het hek open en wandel de tuin in. De tuin van Lot is altijd al één
van mijn favoriete plekjes geweest. Een trampoline, een glijbaan en zelfs een
boomhut! Lot heeft écht alles. Ineens hoor ik een oorverdovend gegil achter me
en een paar seconden later hangt er iemand om mijn nek.
Ik schrik me een hoedje. “Anderhalve meter, Anne!” hoor ik mijn moeder nog
zeggen in mijn hoofd. En dit is echt geen anderhalve meter hoor. Sterker nog:
dichterbij kán bijna niet. En dan weet ik het ineens: het is Lot! En met Lot mag het
weer! Ik draai me snel om en geef haar een enorm dikke knuffel. “En nu laat ik je
nooit meer los!” roept Lot. Daar ben ik het volledig mee eens. “Vanaf nu zijn we
een Siamese tweeling!” roep ik terug.
Dan hoor ik ineens een hard, blaffend geluid dat steeds dichterbij komt. “Kees!”
Oooh wat is Kees toch schattig. Zodra hij ziet dat ik het ben, stopt hij met blaffen
en komt hij naar me toe om met me te knuffelen. “Wat heb ik jou gemist!” zeg ik
tegen Kees. “En jij mij ook zo te voelen!” zeg ik terwijl hij mijn handen likt. Lot moet
hard lachen. “Kees, wat ben je toch een slijmbal.”
Lot en ik besluiten dat we gaan spelen in de boomhut. Tijd voor make-overs!
Onze favoriete bezigheid. Dan kunnen we daarna samen TikToks maken met
onze nieuwe look. Ik haal de glittergel uit mijn tasje, Lot haalt haar doos met
verkleedkleren en make-overspullen tevoorschijn en we gaan helemaal los. Het
liefst verkleden we ons als onze idolen. Lots haar doen we in een strakke, hoge
staart. Zo lijkt ze net Ariana Grande! Nu de kattenoortjes nog, maar die knutselen
we straks wel. Ik ga voor Davina Michelle, dus ik laat mijn lange blonde haren
los, maar trek wel een legerprint topje aan. Lot doet eyeliner bij me op. “Hmm …
nog even oefenen. Hij is niet op allebei de ogen helemaal hetzelfde”. Ik kijk in de
spiegel en schiet keihard in de lach. “Het lijkt wel alsof ik scheel kijk!” Even oefenen
kan inderdaad geen kwaad, maar we hebben geen make-upremover mee de
boomhut in genomen, dus we laten het maar zo. Tijd voor fase 2: glitter!
Intussen horen we de moeder van Lot al voor de derde keer vragen of we
komen lunchen. “Meiden, komen jullie nog? Het duurt wel érg lang.” Lot en
ik kijken elkaar aan en alsof we een échte Siamese tweeling zijn beginnen
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we tegelijkertijd keihard te zingen. “Het duurt te lang, ik sta hier al een tijdje,
en we moeten door dus voor de laatste keer het spijt me, het duurt te lang.
Woohooooooooooooooooooooooooo.” En dáárom zijn we dus BFF’s. We denken
altijd precies hetzelfde en we zijn gek op zingen. Ik weet al wat we ná de lunch
doen: The Voice. Nu nog juryleden en draaiende stoelen regelen. Misschien wil
Kees wel jury spelen, of de moeder van Lot.
De moeder van Lot schiet in de lach. “Stelletje mafkezen”, roept ze. “Komen jullie
nu dan eindelijk mee lunchen?” We stoppen onze spulletjes weer terug in de
make-overdoos en klimmen uit de boomhut naar beneden. De glittergel houd
ik nog even apart. Die hadden we nog niet gebruikt, en die moet ik straks niet
vergeten mee terug naar huis te nemen voor het geval mijn gekke ome Piet er
een keer naar vraagt. Ik vraag me nog steeds af wat hij nou bedoelde met de
‘serieuze’ bedoeling van glittergel. Wat kan er nou serieus zijn aan glitter?
We gaan – netjes op anderhalve meter afstand – aan de tuintafel zitten en ik leg
de tube naast mijn bordje. Tijdens de lunch breek ik soms stiekem een klein stukje
brood af. Die houd ik dan onder de tafel, zodat Kees ook een beetje mee kan
eten. “Geen wonder dat Kees zo dol op jou is”, fluistert Lot. We giechelen allebei
een beetje, en de moeder van Lot kijkt ons vragend aan. “Eet je papa niet mee?”
vraag ik. “Nee, papa werkt op de IC, dus die heeft het suuuuuuuuuperdruk!”. “Maar
jij werkt toch ook in het ziekenhuis, ben jij dan niet druk?” vraag ik aan de moeder
van Lot.
“Nee hoor, vandaag ben ik vrij! Ik werk op de kinderafdeling, en omdat kinderen
bijna geen corona krijgen hebben wij het als kinderartsen niet éxtra druk.” Oh ja,
dat is waar ook. Dat zei minister-president Rutte laatst nog op televisie. Daarom
mocht ik vandaag weer met Lot spelen! Toch snap ik het niet goed, dat virus.
“Maar als kinderen het virus niet kunnen krijgen, waarom moeten we dan toch
onze handen wassen en anderhalve meter afstand houden? Papa en mama zijn
daar superstreng op. Dat vind ik zó stom. Corona is wel bij papa geweest, maar ik
ben toch niet ziek?”
De moeder van Lot lacht alweer. “Zo stom is dat nog niet hoor, van jouw papa en
mama. Weten jullie wat een virus is?” “Ik heb wel eens een virus gehad!” roept Lot.
“Dan word je toch gewoon ziek, maar daarna word je weer beter?” “Dat klopt, met
een gewoon virus worden de meeste mensen redelijk snel beter”, zegt de moeder
van Lot. “Het coronavirus is voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld oude
mensen wat gevaarlijker, daarom zijn we met z’n allen zo voorzichtig. Maar weten
jullie ook hoe je een virus krijgt?” Lot en ik schudden tegelijk nee. Het zal wel iets
te maken hebben met te dichtbij elkaar staan en handen wassen, maar meer dan
dat weet ik echt niet.
Ineens wijst ze naar de glittergel die nog steeds naast mijn bordje ligt. “Weet
je dat we die sinds kort gebruiken om aan kinderen uit te leggen hoe het virus
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werkt?” Huh? denk ik. Dat is wel een beetje gek. “Glittergel? Wat heeft dat nou
weer met een virus te maken?”, vraagt Lot. “Nou,” begint de moeder van Lot,
“laten we een experimentje doen. Pak allebei eens wat glittergel in je handen, en
ga dan gewoon weer spelen alsof er niks aan de hand is. Kom over een uurtje of
twee maar terug, dan vertel ik jullie wat glitters met virussen te maken hebben.”
Zo gezegd, zo gedaan. We zijn allebei supernieuwsgierig en zeuren nog even
of ze het niet meteen wil uitleggen, maar na de derde nee gaan Lot en ik weer
verder waar we gebleven waren. Mét glittergelhanden.
Tijd voor The Voice. Een draaiende stoel kunnen we zo snel niet vinden, dus we
hebben een rode en een groene bal neergelegd en besluiten Kees er na ieder
optreden tussenin te zetten. Als hij naar de groene bal loopt gaan we door naar
de volgende ronde, bij de rode bal moeten we het opnieuw proberen. Voor
de microfoons pakken we allebei een pingpongbatje, en de trampoline is ons
podium. Nu nog muziek. “Ik heb boven wel een speaker! Daar kunnen we de iPad
wel aan koppelen”, roept Lot. Ze rent naar haar kamer om de speaker te halen, en
ik ga snel even naar de wc. Die is natuurlijk wel binnen, maar de moeder van Lot
is toch even naar de winkel, dus het is vast niet erg.
Als Lot de speaker aangesloten heeft, zingen we samen de sterren van de hemel.
Ál onze favoriete nummers komen voorbij, en de leukste pogingen zetten we op
TikTok. Kees is wel een erg streng jurylid, maar na vaak optreden (én een paar
koekjes verstopt onder de groene bal, shhh) weten we toch de finale te bereiken
én te winnen. We besluiten onze eigen trofee te knutselen. De moeder van Lot is
inmiddels terug van de supermarkt. “Mam, mogen we de knutselspullen pakken
om een trofee te maken?” vraagt Lot. “Ja hoor,” zegt ze, “pak ze maar uit de kast.”
Lot zet de knutselkist op de tuintafel en ineens zie ik daar weer de tube liggen,
precies waar we hem hadden achtergelaten. “Oh ja, de glittergel!” zeg ik. Lot en
ik kijken elkaar aan en denken weer precies hetzelfde: nu móeten we het weten.
“Maaaaam!” roept Lot naar binnen, “het is al meer dan twee uur later!” De moeder
van Lot komt bij ons aan de tuintafel zitten en Lot en ik gaan in onze luisterstand.
Dat doen we ook altijd als meester Patrick ons een verhaaltje gaat vertellen. Dan
gaan we allebei met onze ellebogen op tafel zitten, met ons hoofd tussen onze
handen. We zijn er klaar voor. “Vertel nou!” roept Lot ongeduldig.
“Jullie wisten al dat een virus je ziek maakt, toch?” Lot en ik knikken. “Eigenlijk
bestaat een virus uit een heeeele grote groep monstertjes, die allemaal een stukje
virus bij zich dragen in een rugzakje. Als iemand het virus heeft, draagt diegene
een hoop van dat soort monstertjes bij zich. Die virusmonstertjes vinden het
leuk om bij veel verschillende mensen langs te gaan. De meeste mensen waar
ze langsgaan worden ook ziek en dragen vervolgens zelf ook weer een hoop
virusmonstertjes bij zich.” Bah, wat klinkt dat vies, virusmonstertjes. “Maar wat
heeft dat nou weer met glitter te maken? En hoe komen de virusmonstertjes nu
weer bij iemand anders? Ik heb ze nog nooit gezien. En papa heeft nog wel het
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coronavirus gehad, dus dan had ik ze zéker wel gezien.”
“Dat is dus het probleem!” legt de moeder van Lot uit. “Die virusmonstertjes zijn
allemaal onzichtbaar. Maar stel nu dat de virusmonstertjes eruit zien als glitter,
en jouw papa niest een keer héél hard.” “Niest mijn vader dan glitter????” Lot
en ik komen niet meer bij van het lachen. Wat een hilarisch gezicht zou dat zijn.
“Jazeker! En die glitters komen vervolgens overal terecht in de vorm van een
soort glittergel.” Aha, nu gaat het eindelijk over glittergel. “En stel nu dat jouw
papa met zijn handen vol glittergel de deurklink van de wc vastpakt, en jij gaat
daarna ook naar de wc?” “Dan zitten er ook glitters op jouw handen!” roept Lot
enthousiast. De moeder van Lot knikt. “Net zoals twee uur geleden, toen ik jullie
vroeg om glittergel op je handen te doen. En maak nu eens een rondje door het
huis en de tuin, om te kijken waar overal glitter zit!” Lot gaat op onderzoek uit in
het huis, en ik neem de tuin voor mijn rekening. Nu ik erop let zie ik óveral glitter.
Zelfs Kees zit er helemaal onder! Lot komt tot dezelfde conclusie. “De helft van
de deurklinken zit onder de glitter! En de kast! En mijn speaker!” Terug aan de
tuintafel houdt de moeder van Lot haar handen omhoog om ze te laten zien. Ja
hoor, ook haar handen zitten vol glitter. En ik weet zéker dat ze de tube glittergel
niet aangeraakt heeft. “Snappen jullie waar ik naartoe wil?”, vraagt ze. Lot en ik
knikken hevig en de moeder van Lot loopt met een glimlach op haar gezicht weer
naar binnen.
Nu bedenk ik me ineens wat er op dat briefje van mijn maffe ome Piet gestaan
moet hebben. Logisch, hij doet voor zijn werk iets met lessen maken voor
kinderen, over gezondheid. Dat heeft mama me weleens verteld. Zó komt het
virus dus bij iemand anders terecht. Gelukkig is het nu maar glitter. En gelukkig
waren papa en mama slim genoeg om mij binnen te houden toen ik nog échte
virusmonstertjes aan mijn handen had. Opgelucht gaan Lot en ik weer verder met
onze laatste popsterren activiteit voordat ik weer naar huis moet: de fotoshoot!
Maar niet voordat we de glitter van onze handen en alles wat we aangeraakt
hebben af hebben gewassen, want die glitter vind ik na dit verhaal toch wel een
beetje vies.
Als ik thuis kom, plof ik neer op mijn zitzak. Wat een heerlijke middag, ik kan niet
wachten om Lot weer te zien! Maar die glittergel, die laat ik voorlopig maar even
in de kast liggen. Bedankt ome Piet …
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Meester Patrick
Geschreven door Jeltine Jans

Elke ochtend om negen uur krijg ik een vlog van meester Patrick. Mijn meester
vlogt gewoon, dat vind ik vet stoer. Onze school heeft zelfs een YouTube-pagina,
die bekijk ik elke dag. De vlogs van meester Patrick zijn de beste. Eigenlijk vind ik
meester Patrick suuuuuuperleuk! Heb je die haren van hem gezien? En die blauwe
ogen? En volgens mij is hij zeker nog lang niet zo oud als papa. Soms als ik
filmpjes mag kijken op de tablet, dan kijk ik stiekem de vlogs van meester Patrick
terug. Soms wel vier of vijf keer hetzelfde filmpje, te leuk! Niemand weet dat ik dit
doe, het is mijn geheim. Alleen mijn dagboek weet het.
In de vlog vertelt meester Patrick altijd de opdrachten die we die dag thuis
kunnen gaan doen. Laatst moesten we een vogelhuis maken. Meester Patrick had
een tutorial naar ons toegestuurd. Zo vet is dat! Weet je dat je met tutorials een
hele hoop geld kunt verdienen? Kijk maar naar NikkieTutorials. Zelf ben ik eigenlijk
meer fan van Bibi. Bibi heeft echt zo’n schattig kindje. Te lief! Zelf word ik later ook
vlogger. Dat lijkt me echt een vet beroep. Mijn moeder zegt dat er geen geld mee
te verdienen is, die snapt er dus echt niks van. Wist je dat toen mijn moeder 10
jaar was er nog niet eens internet bestond? Dus hoe kan mijn moeder nu weten
of je er geld mee kunt verdienen of niet? Weet je dat Lot en ik heel veel tiktoks
maken? Super leuk! Dit doen we wel op het account van Lot, want ik mag van
mijn moeder geen TikTok-account. Die ouders van mij zijn zo suf! Ik hoop niet dat
ik zo word als mijn ouders als ik zelf later kinderen heb.
Lot vindt meester Patrick ook superknap. Samen hebben we een meester Patrickschriftje waarin we elkaar brieven schrijven over wat meester Patrick allemaal
doet op school. Ik vind corona echt stom, want nu zie ik meester Patrick dus niet
meer. Tja, alleen dan op de vlogs. Maar nu is ons meester Patrick-schriftje ineens
verdwenen! Gisteren had ik het nog, ik had het meegenomen van school en in
mijn kussenhoes bewaard. Het kan niet waar zijn! Niemand mag weten dat Lot en
ik meester Patrick leuk vinden. Dan kan ik nooit meer op school komen na corona!
Ik schaam me kapot!
En het ergste is nog dat ik het Lot niet eens durf te vertellen. Ze zal wel boos op
me zijn. Logisch! Ik zou ook boos op haar zijn als ze zoiets kostbaars kwijtraakt.
Lot en ik facetimen elke dag na schooltijd. Het is nu één uur en om drie uur
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bellen we, wat moet ik nou? Ik heb zonet mijn moeder gevraagd of ze mijn
‘wiskundeschrift’ had gevonden bij mijn bed. Ik durfde natuurlijk niet te zeggen dat
het om het meester Patrick-schriftje gaat. Nou natuurlijk, die had ze blijkbaar dus
niet gezien. Ik baal echt, kan wel huilen. Wat zou jij doen als je dat overkwam?
Het enige voordeel van corona is dat het schriftje niet ver kan zijn. Het lag op
mijn kamer, dus daar begin ik dan ook met zoeken. Ik heb mijn moeder verteld
dat ik huiswerk aan het maken ben, maar dat kan ze nu echt even op haar
buik schrijven. Dat schriftje is veel belangrijker! Ik begin met mijn kledingkast,
misschien ligt-ie daar verstopt? Ik graai tussen mijn jurken, broeken, shirts,
ondergoed. Helaas, geen schriftje. En nu? Oke, denk na, Anne! O ja, ik kan nog
in de lades van mijn bureau kijken. Eerst gooi ik al die stomme werkboeken
eruit. Foetsie! Nee, ook niet. Ik hoor voetstappen op de trap. O nee, mama komt
naar boven! Snel een stoel voor de deur, zodat ze niet naar binnen kan. Ik zie de
deurklink op en neer bewegen … “Anne doe open, nu!” zucht mama. “Nee mam,
ik ben heel druk bezig, ik wil nu echt met rust gelaten worden”, zeg ik een beetje
in paniek. “Anne, we hebben een afspraak.” O, wat haat ik die afspraken van
mijn ouders. Weet je wat het met afspraken is, die maken ouders altijd met jou,
maar wij kinderen mogen nooit afspraken met ouders maken. “Anne, we hebben
een afspraak, geen deuren op slot. Anders is het straks niet met Lot facetimen”,
buldert mijn moeder aan de andere kant van de deur. Nu is het menens, mijn
moeder is aan het dreigen en schreeuwen, ik moet Lot wel bellen vandaag!
Heel langzaam haal ik de stoel weg en doe de deur op een kier. Zelf verdwijn
ik achter de deur. Mijn moeder valt de kamer binnen, de deur klapt tegen mij
aan. “Wat is dit hier voor een bende?” vraagt mijn moeder verbaasd. “Nou uh, ik
zocht toch dat ene wiskundeschrift, mam?!” Ik lieg dat ik barst, maar ik kan nu
niet vertellen over het meester Patrick-schriftje. En ik weet dat mijn moeder wilde
dat ik rekensommen zou maken. “Is die nog steeds kwijt?” vraagt ze. “Ja, mam! “
“Och Anne, jij kijkt echt niet verder dan je neus lang is, hè”, zucht ze. “Hier ligt het
toch? Gewoon onder je bed!” Ik doe net alsof ik heel verbaasd ben. Mijn moeder
moet gelukkig lachen. Phoeh, daar kom ik weer mooi onderuit. “Nadat je Lot hebt
gebeld, wil ik wel dat je je kamer opruimt”, zegt mijn moeder. “Oké, mam”, zeg ik
opgelucht.
En opeens weet ik het! Max is gisteren op mijn kamer geweest. Hij wilde gekleurde
papiertjes pakken. Hij heeft het schrift, maar hij mocht vandaag met papa mee
naar de vuilstort. Ooh nee! Straks belandt het meester Patrick-schriftje op de
vuilnisbelt! Mijn leven is een hel. Het is inmiddels drie uur. Facetimetijd met Lot.
Ik besluit Lot nog even niks te vertellen. “Goh, Anne! Waarom kijk je de hele tijd
zo boos? Is er iets?” vraagt Lot. “Nee hoor! Ik uuuh … ik had even ruzie met mijn
moeder, omdat ik mijn kamer op moest ruimen.” Gelukkig hoefde ik tegen Lot niet
echt te liegen.
Om 4 uur komen papa en Max terug van de vuilstort. Wat heeft dat ontzettend
lang geduurd. “Er stond een hele lange rij bij de vuilstort, het was gewoon echt
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niet leuk”, klaagt mijn vader. Mijn vader is altijd supersnel ongeduldig, hij heeft
een hekel aan wachten. Hij vertelt dat er elke keer maar drie auto’s op de vuilstort
mochten zijn, vanwege de anderhalvemetermaatregelen. Mijn ouders zijn samen
aan het kletsen in de keuken en als papa en mama even niet kijken grijp ik Max
bij zijn kraag en sleep hem naar boven. Hij schreeuwt, gelukkig doet hij dat wel
vaker waardoor het mijn ouders niet eens opvalt dat ik hem naar boven sleep. Ik
sta recht tegenover hem op mijn slaapkamer. “Waar is mijn schriftje!” schreeuw
ik in zijn oor. Max probeert te ontsnappen en rent als een dolle stier door mijn
kamer. Ik duw hem op bed. “Geef mijn schriftje terug!” schreeuw ik, terwijl ik
hem in de houdgreep houd. Hè hè, hij geeft zich over. “Het schriftje ligt op mijn
kamer”, bekent hij. Samen gaan we naar zijn kamer, maar loslaten doe ik hem
niet. Ik weet dat hij anders toch weer een ontsnappingspoging doet. Hij pakt het
schriftje onder zijn kussen vandaan en zingt: Bloedirritant natuurlijk, maar hij
weet toch niet wat hij zingt. Vanaf nu moet ik mijn geheim dus delen, maar ik pak
dat broertje van mij nog wel eens terug. Nu maar hopen dat mijn ouders, of nog
erger, meester Patrick er nooit achter komen.
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Oh nee, de brief!

Geschreven door Elma Vriezekolk

“Lieve opa en oma, hier een brief van mij. Ik vind het maar een rare tijd. De opa
en oma van Jurre, iemand uit mijn klas, komen gewoon bij hem op visite. Ze
kletsen dan in de tuin en lachen heel hard. Waarom mag ik niet bij jullie komen?
Of jullie bij ons?”
Ik heb nog nooit een brief aan opa en oma geschreven. Ik heb eigenlijk nog
helemaal nooit een brief geschreven. Grappig, vroeger deden mensen dat altijd,
maar dat is toch heel onhandig? Als je dan een foutje maakt, moet je opnieuw
beginnen. Dat zie je weleens in een oude film. Dan maken ze zo’n propje van
een brief, die gooien ze dan in de prullenbak, en dan beginnen ze met een nieuw
velletje.
En het duurt superlang voordat iemand hem kan lezen. Dan moet je hem in een
brievenbus gooien, iemand anders haalt ‘m er dan weer uit en daarna brengen
ze hem naar opa en oma. En er moet een postzegel op, dus het kost ook nog
geld. E-mail is echt tien keer handiger. Maar ik heb nu wel veel tijd, dus ik ga toch
proberen de brief te schrijven.
“Zal ik jullie vertellen wat ik afgelopen week allemaal heb gedaan? ‘s Ochtends
ga ik altijd met papa of mama aan het schoolwerk zitten, want mijn juffrouw
heeft een schema gemaakt, dus dan weten papa en mama wat ik moet
doen. Al snappen ze het niet altijd. Dan kunnen ze een mailtje aan de juffrouw
sturen, zodat zij het kan uitleggen. Ik merk wel dat papa en mama het soms
verkeerd uitleggen. Bijvoorbeeld bij rekenen, dan willen ze me uitleggen hoe
staartdelingen werken. Nou, dat heb ik echt nog nooit op school gehad. En eerlijk
gezegd heb ik er niet zo’n zin in om het ook zo te leren, want als ik straks weer
gewoon naar school ga, hoef ik dat ook niet te kunnen.
En ze zeggen steeds dat ze vroeger alle tafels uit hun hoofd konden en dat
ze het goed zouden vinden als ik die ook uit mijn hoofd ken. Hebben jullie dat
vroeger ook op school geleerd? Grappig, we hebben het eigenlijk nooit met
elkaar over jullie school van vroeger gepraat. Dan zou ik wel een keertje willen
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horen.”
Wat zouden opa en oma nog meer willen lezen? Ik twijfel, maar ik zou natuurlijk
kunnen zeggen waarom ik opa en oma lief vind. Dus ik ga verder.
“Weet je wat zo leuk is aan jou, oma, dat jij altijd van die natte kussen geeft.
Normaal hou ik daar niet zo van, maar nu mis ik ze heel erg. En jij, opa, geeft mij
altijd een kieteldood! En je kunt zo lekker mopperen als je iets op televisie ziet
wat je stom vindt. Ook dat mis ik nu!”
Ik weet in ieder geval dat je een brief altijd afsluit met ‘Liefs Anne’ of ‘Kusjes,
Anne’, dus dat schrijf ik nog snel even op, zodat hij af is. Maar ik ga de brief niet
echt opsturen, want ik voelt me net als de mensen in de film. Het liefst zou ik er
nu een propje van maken en dat in de prullenbak gooien, maar dat doet ik straks
wel. Eerst even lekker verder met mijn vlogje maken voor Lot.
Als ik na anderhalf uur terug kom op mijn kamer is de brief weg. Hè, hoe kan dat
nou? Ik weet zeker dat ik hem op mijn bureau heb laten liggen … hij kan toch niet
zomaar verdwenen zijn? Ik word gek. Whaahhh, Max zeker weer. “Max,” roep ik,
“heb jij mijn brief gezien?” Max weet van niks. Nou ja, ik begrijp er niks van. Dan
hoor ik beneden de deur dichtslaan. Mama komt thuis, ze ging even een rondje
wandelen. Ze zal toch niet … Oh nee! Ik krijg een raar voorgevoel. Mama ging een
rondje wandelen en is daarvoor op mijn kamer geweest om de was op te ruimen
…
“Mam,” stamel ik, “weet jij misschien waar mijn brief is gebleven die op mijn
bureau lag?”
“O ja, schat, die heb ik meteen even voor je op de post gedaan. Opa en oma
zullen er vast heel erg blij mee zijn!” O nee, dit is heel erg. Opa en oma mogen die
brief echt niet lezen. Dat van die natte kussen en dat gemopper, dat vinden ze
vast niet leuk.
‘s Avonds ga ik met een raar gevoel slapen. Hoe zullen opa en oma op mijn brief
gaan reageren? Zodra ik de volgende dag wakker word moet ik meteen weer
aan de brief denken. Vandaag wordt hij waarschijnlijk bezorgd, geen idee hoe ze
gaan reageren. Ineens bedenk ik me dat ik ooit op zolder een keer een kist heb
zien staan, waarin allemaal oude brieven van vroeger liggen van papa en mama.
Ze vinden het vast niet erg als ik die ga lezen, gewoon om te leren hoe je een
goede brief moet schrijven … ahum.
Ik moet flink graven op zolder, want er staan allerlei oude dozen, maar achterin
zie ik de bruine kist staan. Met flink wat stof erop. Zodra ik de kist opendoe, zie
ik inderdaad allemaal enveloppen met de namen van papa en mama erop. Op
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sommige enveloppen staat op de achterkant ook de naam van papa of mama,
als afzender. Dan zijn dit dus brieven die ze aan elkaar hebben geschreven!
Misschien wel liefdesbrieven? Nu voelt het toch wel een beetje alsof ik iets ga
doen wat niet helemaal de bedoeling is.
“Wat doe je daar op zolder, Anne?” roept mama. ‘Euh … ik zoek mijn oude
tijdschriften voor de vlogjes met Lot”, zeg ik. “Maar ik heb ze geloof ik al
gevonden, je hoeft niet te komen helpen. hoor.” Ik open snel een van de brieven en
lees:
“Lieve Marjet,
Ik zag je vorige week weer op het feestje bij de heer Van Tangeren. Wat had je
een prachtige jurk aan …
(…)
(…)
Wat zou ik het leuk vinden om je weer eens te zien.
Veel liefs,
Freek”
Snel doe ik de brief terug in de envelop. Wat heb ik gedaan? Als mama hier
achterkomt … Ik wist niet dat papa zo romantisch kon zijn, dit moet ik straks aan
Lot vertellen. Zouden haar ouders ook brieven aan elkaar hebben geschreven?
“Anne,” roept mama, “kom je naar beneden? Volgens mij is hier iemand die jou
wil spreken.” Wie zou het zijn? Lot waarschijnlijk. Ik ren naar beneden. Als ik bijna
beneden ben, hoor ik mama met oma praten. O nee! Wat ga ik zeggen? Oké,
rustig ademhalen, je kunt het. Ik praat mezelf moed in.
Ineens zie ik dat oma al wandelend aan het videobellen is. “Hoi Anne,” zegt oma,
“ik dacht dat het voor mij ook wel goed zou zijn om eens een keer iets nieuws te
leren. Jíj hebt geleerd hoe je een brief moet schrijven en ik wil wel leren vloggen.
Hoe vind je dat ik het tot nu toe doe?” Ik zucht opgelucht. Ze is blijkbaar niet boos,
gelukkig maar.
“Heel goed, oma”, grinnik ik. “Je moet alleen je camera een beetje draaien, want
je staat nu op de kop.” Oma moet heel hard lachen. “Ja, ik snapte er al helemaal
niks van. En opa zei dat ik te oud was om nieuwe dingen te leren. Je snapt dat ik
het toen zéker wilde leren.” “Wat vond je van mijn brief?” vraag ik aarzelend.
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“Haha”, zegt oma. “We moesten allebei wel heel hard lachen om die natte zoenen
en dat gemopper. Weet je Anne, als je ouder wordt, dan leer je jezelf steeds beter
kennen, dus we zijn niet geschrokken, hoor. Was je daar bang voor?” “Nee hoor,
helemaal niet! Waarom zou ik?”
Mama geeft me een knipoog, terwijl ik nog even verder met oma beeldbel en
haar tips geef over hoe ze de camera zo kan houden dat haar onderkin niet de
hele tijd in beeld is. Gelukkig, opa en oma zijn niet boos. En eigenlijk is het dus
wel heel goed dat ze de brief hebben ontvangen, want daardoor is oma nu gaan
vloggen.
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Rare Schoenen

Geschreven door Elma Vriezekolk

Vanavond is het zover! Door corona mochten we ineens heel veel dingen niet
meer, die vroeger wel mochten. Maar wie weet mogen we straks wel weer meer,
want de minister-president van Nederland komt vanavond weer op televisie.
Mark Rutte heet hij. Heel grappig, er staan steeds foto’s van hem op het internet
met hele lange haren. Want hij kan natuurlijk ook niet naar de kapper, ook al ben
je de baas van Nederland.
Hopelijk gaat hij ons vertellen dat we weer lekker buiten mogen spelen. Gewoon
weer met mijn vriendjes. Eigenlijk mis ik ze best wel heel erg. Voor corona gingen
we na school naar huis, even wat drinken, soms even gamen en dan lekker naar
buiten. Voetballen, klimmen, verstoppen, tikkertje spelen. Meestal met de vriendjes
uit mijn eigen straat, maar soms ook met jongens uit de andere buurt erbij. En als
er dan genoeg kinderen waren: een echt voetbaltoernooi spelen!
Maar dat gaat nu dus niet. Door corona. Maar ik vind het wel gek dat papa en
mama af en toe wel ergens naartoe gaan, zonder te zeggen waar naartoe.
Maar misschien dat meneer Mark, of meneer Rutte dus, wel iets leuks gaat
vertellen. Misschien mogen we morgen wel weer lekker met z’n allen buiten
spelen. Of misschien kunnen we wel buiten spelen, maar dan met niet meer dan
vijf kinderen? Of misschien mogen we alleen maar met jongens spelen en niet
met meisjes, omdat meisjes bijvoorbeeld sneller corona kunnen krijgen? Het zou
zomaar kunnen.
En dan is het eindelijk zover. Papa heeft de tv aangezet en we kruipen met z’n
vieren op de bank.
Premier Rutte gaat achter de microfoon staan. Achter het andere tafeltje staat
een meneer met hele grappige schoenen. Ook een minister. Die vertelt altijd
hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen en hoeveel mensen er dood zijn
gegaan. Lijkt me niet echt een hele leuke baan, eerlijk gezegd.
“Papa,” zeg ik, “’waarom trekt die meneer altijd van die rare schoenen aan, terwijl
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hij helemaal geen leuke dingen gaat vertellen?”
“Nou Max, die meneer heeft altijd van die schoenen aan. En nu zijn alle
schoenenwinkels dicht, dus kan hij niet ineens serieuze of saaie schoenen gaan
kopen.”
Daar heeft papa natuurlijk wel gelijk in, denk ik.
“En die mevrouw, die achter meneer Rutte en die meneer met die gekke schoenen
staat. Waarom is zij er altijd bij?”
Papa zegt: “Dat is de doventolk. Ook dove mensen moeten snappen wat de
nieuwe regels zijn, en die mevrouw zorgt daarvoor.”
“Maar hoe zit het dan met blinde mensen?”
“Die kunnen toch luisteren naar wat er gezegd wordt?” zegt papa.
“Oh ja, da’s waar ook. En mensen die doof én blind zijn dan?”
“Nu moet je ophouden Max, dat weet ik ook allemaal niet”, zegt papa ongeduldig.
Papa is de laatste tijd wat sneller boos, minder geduldig. Wat zou er met hem
zijn?
Premier Rutte vertelt eindelijk wat er gaat gebeuren. Het is best een lang verhaal
en ik snap heel veel woorden niet. Sommige dingen zijn best oké, maar andere
dingen zijn helemaal niet leuk. Ik weet niet of ik nu blij moet zijn of niet. Maar ik
weet nu in ieder geval wel dat meisjes niet eerder corona krijgen dan jongens.
Premier Rutte vertelde: “Na de meivakantie mogen de kinderen weer naar de
basisschool. Niet meteen alle dagen, maar in ieder geval wel de helft van de tijd.
Groep A gaat bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag en groep B gaat
op dinsdag en donderdag. En dan die week erna draaien we de dagen om.” O, ik
hoop dat ik dan in de groep zit waar ook mijn vriendjes in zitten, anders ziet ik ze
weer heel vaak niet.
Premier Rutte gaat verder: “En ze mogen in de meivakantie ook weer met elkaar
buiten spelen. Als ze maar op anderhalve meter afstand blijven van andere
volwassenen dan hun ouders.”
“Joepieeeee, we mogen weer buiten spelen. Ohhh, dit heb ik zo gemist.
Pap, mag ik dan meteen logeren met iemand? Ik kan niet wachten!”
“Nou,” begint papa, ‘ik … eh … hoe moet ik dit zeggen?”
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Oh nee, wat nu? Wat zou er aan de hand zijn? Is logeren iets wat helemaal niet
meer mag? Heb ik iets gemist? Nu gaat papa toch niet zeggen dat het allemaal
niet mag of zo?
“Weet je Max, ik snap dat je enthousiast bent,” begint papa, “maar ik vind dat
we nog steeds heel erg moeten opletten, dus ik heb liever niet dat je bij anderen
kinderen thuis komt. Of dat andere kinderen hier komen. Dus logeren kan al
helemaal niet, sorry.”
Ik vlieg naar mijn kamer. Die stomme corona. “Ik haat corona!” schreeuw ik.
Waarom zijn papa en mama zo streng en voorzichtig? Mijn vriendjes mogen
misschien wel logeren als het van meneer Rutte weer mag. Waarom mag
iedereen logeren, behalve ik? Daar komt mama, die weet dat vast wel. “Mam,
waarom mag iedereen logeren, behalve ik?”
“Dat geloof ik echt niet hoor Max, er zijn vast wel meer ouders die dat nog niet
prettig vinden”, zegt ze. “En alle ouders mogen zelf bepalen wat ze wel en niet
goed of prettig vinden en niet alle ouders zijn hetzelfde. Maar ik heb wel een idee!
We kunnen toch ook in huis, met elkaar, logeerafspraken maken? Dus dat jij een
keer bij Anne gaat logeren, en dat ik een keer bij jou ga logeren en papa bij Anne.
Vind je dat leuk?”
Mwah … dat weet ik niet hoor, dat is toch echt wel anders. En dat zeg ik ook tegen
mama. “Ik weet het niet. Als jij bij mij komt logeren, dan ga je later naar bed, en
dan slaap ik waarschijnlijk al als jij naar bed gaat. Beetje saai.”
“Tja, dat is ook wel waar, Max. Ik ga er nog even over nadenken.”
Als ik de volgende dag beneden kom, zitten papa en mama aan tafel en ze kijken
heel opgewonden. Wat zou er aan de hand zijn?
“Max en Anne, komen jullie even bij ons? We willen wat vertellen.”
O nee, we krijgen nog een broertje of zusje!
Anne fluistert: “Wat zou er zijn? Ik krijg hier wel een beetje een onrustig gevoel
van.”
“Geen idee,” fluister ik terug, “laten we maar aan tafel gaan zitten.”
“Nou,” begint papa, “jullie hebben vast wel gemerkt dat wij best wel streng waren
met alle coronaregels. En dat was niet voor niets. Ik voelde me namelijk al een
paar weken niet zo lekker, dus mocht ik me laten testen op corona.”
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Ik begin onrustig te ademen. Dit voelt spannend. Eigenlijk heb ik er helemaal niet
over nagedacht dat papa en mama ook corona zouden kunnen hebben.
“En het blijkt dat ik het inderdaad heb gehad”, gaat papa verder. “Dus ik ben erg
blij dat we ons heel netjes aan alle regels hebben gehouden. En jullie dus ook.
Doordat jullie zo goed naar ons hebben geluisterd, hebben jullie er ook voor
gezorgd dat er verder niemand ziek is geworden. En wat mij betreft zijn jullie dus
coronahelden!”
Anne en ik zijn er stil van. Papa corona? Dan komt corona ineens wel erg dichtbij.
Hij ziet er helemaal niet ziek uit, en klinkt hij vrolijk. “Maar … ben je dan nu
helemaal niet meer ziek? Of kunnen wij nu nog steeds ziek van jou worden? En
hoe kan het dan dat mama geen corona heeft? Jullie raken elkaar toch gewoon
aan?”
“Volgens de dokter ben ik nu niet meer besmettelijk en zijn jullie er blijkbaar
minder vatbaar voor, want jullie zijn niet ziek geworden.”
“Nu snap ik wel dat jullie streng voor ons waren”, zeg ik. En nu snap ik ook
waarom papa af en toe wegging, en een beetje sneller boos en ongeduldig was.
“Maar eh …, mogen we dan nu naar buiten?”
“Ja hoor, ga maar lekker naar buiten. En denk eraan, buiten, dus niet bij andere
kinderen naar binnen”, zegt mama.
“Yes!” roepen Anne en ik tegelijkertijd uit en we rennen naar buiten, blij dat papa
weer beter is én dat we weer naar buiten mogen.
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Verstoppen in huis
Geschreven door Elma Vriezekolk

“Max, waar zit je nou?” roept mama. “We zijn bijna klaar, je hoeft alleen nog maar
te rekenen.”
Mama klinkt bijna alsof ze zo gaat huilen. Ik hoop echt niet dat ze mij hier vindt.
Ik wil niet opnieuw naar de thuisschool. De juf legt alles veel beter uit en mama is
gewoon heel erg ongeduldig. Max had niet verwacht dat hij het ooit zou zeggen,
maar ja echt, hij verlangt weer terug te gaan naar school. Naar juf Mandy. Zij is
veel geduldiger en altijd heel lief voor de klas.
“Max, ik tel tot drie. Ik ben er echt helemaal klaar mee! Een … twee …”, gaat mama
verder.
Ik zit op mijn nieuwe verstopplek van vandaag. De kast in de gang is lekker klein,
maar niet té klein. En bovenin zit een raampje, waardoor er nog genoeg licht naar
binnen komt. Er staan wat spullen in, zoals een strijkplank en zo’n ding waar je de
vloer mee schoonmaakt, een zwabber of zo. Maar goed, precies genoeg ruimte
voor mij om even te chillen.
“Ja, ik kóm al!” roep ik vanuit de kast. Mama staat ongeduldig in de kamer te
wachten. “Nou, laat dat al maar weg, je bent een kwartier weggeweest.”
Oh, dat is zo irritant aan mama, dat zegt ze dus altijd.
Terug naar het rekenwerk dus, het is niet anders. Na vijf minuten is het klaar.
“Nou, dat viel toch best mee?” zegt mama. “Tijd om te gaan lunchen.”
Dit vind ik altijd wel een fijn moment van de dag. Het is sowieso wel fijn nu
iedereen thuis werkt en thuis naar school gaat, dat we vaste momentjes hebben.
‘s Ochtends school met papa of mama. Om elf uur een fruitbakje en om één uur
met z’n allen lunchen. ‘s Middags mogen we lekker vrij spelen. Soms weet ik dan
heel goed wat ik wil gaan doen, bijvoorbeeld met mijn lego spelen. En soms kan ik
helemaal niks bedenken.
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Op school hoef ik nooit lang zo na te denken over wat ik in de pauze ga doen.
Voetballen! Het liefst de hele tijd. Net voordat de school begint, in alle pauzes en
zodra de school uit is.
Met mijn vrienden natuurlijk, want die houden ook allemaal van voetbal. En ze
zitten er op. Nu zit ik nog in een oefenclubje, maar vanaf volgend jaar mag ik
waarschijnlijk naar de JO-7. Dat is voor kinderen tot en met 7 jaar.
De meisjes kletsen in de pauze altijd over wat ze later willen worden, vlogger of
zo. Supersaai. Ik snap sowieso niet waarom meisjes altijd zo van kletsen houden.
Het is toch veel leuker om te voetballen of te stoeien? Ik weet eigenlijk zelf ook
nog niet zo goed wat ik later wil worden. Ja, profvoetballer natuurlijk. Maar mama
zegt dat het wel handig is om ook nog over iets anders na te denken, voor als
profvoetballer toch niet gaat lukken. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, ik wil
gewoon profvoetballer worden.
Mijn vader is interieurarchitect, een supermoeilijk woord. Maar dat betekent dat
hij mensen helpt om hun huis zo mooi mogelijk te maken, aan de binnenkant. In
ons eigen huis heeft hij nog heel veel klussen liggen om het mooi te maken. Nu
hij veel meer thuis is, begint het huis al best een beetje op te knappen. Gisteren
was hij aan het schilderen en toen kreeg hij een telefoontje. Hij pakte de telefoon
uit zijn broekzak en die viel daarna in zijn emmer met verf … nou, je snapt dat hij
helemaal niet blij was. Hij werd daarna best wel boos op ons, omdat we moesten
lachen. Het lijkt wel of papa en mama, nu we met z’n allen veel thuis zijn, wel iets
sneller boos worden. Ik merk dat ik dat wel lastig vind, maar ik heb er wel iets op
gevonden als ik even alleen wil zijn. Ik heb papa trouwens later wel geholpen met
alles opruimen, daarna was hij niet boos meer. Gelukkig maar.
Mama doet voor haar werk allerlei verschillende dingen. Er bestaat niet echt een
naam voor de baan die ze heeft. Volgens mij praat ze altijd veel met mensen,
want ze is nu tussen alle dingen door thuis steeds aan het bellen. Of appjes aan
het sturen.
Terug naar de lunch. Papa stormt de trap af en mama dekt ondertussen de tafel.
“Komt Anne ook?” vraagt mama. “Ze moest nog even iets zoeken,” zegt papa,
“maar ze zou er binnen vijf minuten zijn.” Ik help mama nog even met de laatste
dingen en dan gaan we aan tafel.
“Nou, jij eet ook steeds meer boterhammen, jongeman”, zegt papa.
Klopt, ik heb tegenwoordig megahonger. Als ik net heb gegeten, lijkt het wel
alsof ik tien minuten later alweer kan eten. Anne komt er ook bij zitten en kletst
honderduit.
Ik merk dat ik een beetje afdwaal met m’n gedachten. Als iedereen zo door elkaar

28

gaat praten, word ik heel moe. Ik ga even van tafel af. “Wat ga je doen?” vraagt
mama. “Ik ga even naar de wc, ben zo weer terug.” Maar ik ga niet naar de wc,
ik ga even lekker ergens rustig in m’n eentje zitten, wel zo fijn. Welk plekje zal ik
nu pakken? Ik vind het fijn om in huis af en toe even lekker alleen te zijn. Vooral
nu iedereen de hele dag thuis is. Achter de speelkast zit een deur, waar papa wel
eens naar binnengaat als hij zijn klusspullen weer opruimt. Eens kijken wat er
achter die deur zit … ja, dit is een prima plekje. Direct naast de deur zit een soort
van trapje met drie treden, dus ik klim lekker op de tweede tree. Zo, ff uitrusten.
Dat is zo lekker, even geen geklets aan mijn hoofd. En al helemaal niet van Anne,
die het steeds heeft over Lot, vloggen, Kees, het allerleukste hondje van Lot …
pfff. Nou, dat weet ik nu wel, dat ze die zo lief vindt. Ze zeurt ook altijd over dat ze
zelf een hond wil. Dat zou ik op zich ook wel leuk vinden, maar misschien vind ik
poezen toch leuker, ik weet het nog niet. Papa en mama zeggen in ieder geval dat
er voorlopig geen huisdier komt. “Max?” Pap steekt zijn hoofd door de deur. Hoe
heeft hij me hier zo snel gevonden? “Ik zie de Nutella van je vingers aan de deur
zitten, dus het kon niet missen dat ik je hier zou vinden. Kom je zo weer? Of wil je
graag nog even alleen zitten?” Mmm, papa begrijpt me best goed. Fijn dat hij niet
boos wordt en dat ik zelf mag kiezen. Misschien is het wel handig om weer terug
te gaan, want eigenlijk heb ik ook best wel weer honger.
“Heb je zin om vanmiddag filmpjes met me op te nemen?” vraagt Anne aan Max
zodra hij zijn stoel weer aanschuift. Ja, dat wil Max wel. Anne heeft sinds Corona
iets van TikTok en daar maakt ze allemaal grappige filmpjes mee. Soms alleen,
soms met mij en af en toe doen zelfs papa en mama mee. Vooral de filmpjes met
honden en poezen op TikTok vind ik grappig.
Na de lunch ruimen we allemaal even snel de tafel af en dan rennen Anne en ik
naar boven. Gelukkig, geen schoolwerk meer vandaag!
“Ga jij even hier staan,” zegt Anne, “dan doe ik zo, en zo, en als jij dan weer daar
naartoe loopt, dan druk ik daarna op het knopje.”
Ik snap er helemaal niks van. Maar dat is wel vaker zo en dan komt het toch wel
goed.
Maar nu lukt het niet echt goed en we moeten wel vijf keer opnieuw beginnen.
Anne wordt een beetje boos. “Máááx,” zucht Anne, “je moet eerst dit doen en dan
pas dat.”
Nu weet ik het echt niet meer. Terwijl ze zich omdraait naar haar spiegel om weer
lippenstift op haar lippen te doen, sluip ik de kamer uit, op zoek naar een nieuwe
verstopplek.
Ik hoor haar nog roepen “Nee, Max, niet snel weer verstoppen, we moeten echt
door nu!” maar ik heb er geen zin meer in. Snel, zoeken, waar heb ik nog niet
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gezeten?
Ik hoor Anne al achter me aan lopen, dus ik vlieg de badkamer in en doe de deur
op slot. Niet handig, want dat hoort ze natuurlijk. “Ik moest echt even naar de wc”,
lieg ik.
Ik blijf gewoon lekker rustig tien minuten op de wc. Maar ja, ik moet er toch een
keer uit en hier in huis kun je je niet eeuwig blijven verstoppen.
Morgen, als iedereen met z’n eigen ding bezig is, ga ik een kaart maken van het
hele huis en ga ik alle plekken waar ik me kan verstoppen opschrijven. Dan zorg
ik ervoor dat ik altijd even kan vluchten, als ik daar zin in heb.
Na tien minuten besluit ik terug naar Annes kamer te gaan. “Zo, ben je er weer?”
Anne is ondertussen met een ander filmpje begonnen, in haar eentje. “Laat ons
filmpje maar zitten Max, die was toch misschien een beetje té moeilijk.”
Ach, Anne is eigenlijk best oké als zus.
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Het geheim van de buurman
Geschreven door Elma Vriezekolk

“Kijk eens Max, er komen al kleine blaadjes boven de grond uit!” Mama klinkt erg
opgewonden.
Als ik naar haar toeloop, zie ik wat ze bedoelt. Inderdaad. Drie dagen geleden
ging ik met mama mee naar haar nieuwe moestuin en toen hebben we zaadjes
van de tuinkers in de grond gestopt. We hebben geprobeerd om de letters van
mijn naam te zaaien, zodat je die straks kunt lezen in tuinkers-letters. Grappig
toch?
Toen corona net was begonnen, is mijn moeder met een moestuin gestart. “Ik heb
nu toch veel tijd”, zei ze.
Op zich best leuk hoor, die moestuin. Hij is bij ons in de straat, dus we lopen er zo
naartoe.
We zijn begonnen met zonnebloempitten. Die hebben we een tijdje geleden van
vrienden van mijn ouders gekregen en mama zei dat het leuk was om die als
eerste in de grond te stoppen. We hebben de zaadjes over de hele lengte van de
tuin geplant, zodat je straks een lange rij zonnebloemen krijgt.
“Als je goed kijkt, kun je al een beetje zien dat er ‘Max’ komt te staan”, gaat
mama verder. Dat is inderdaad wel grappig. Zo kun je dus hele zinnen maken met
tuinkers.
Mama lijkt wel verliefd, ze wil zo ongeveer iedere dag naar de tuin toe en als
ze dan terugkomt heeft ze hele verhalen over wat er allemaal gegroeid is, wat
ze gezaaid heeft en welke groenten we binnenkort allemaal kunnen gaan eten
uit haar tuin. Ik vind het allemaal wel een beetje overdreven eerlijk gezegd. Mijn
moeder heeft heel vaak dat ze bijvoorbeeld een nieuwe hobby heeft en dan
alleen nog maar dáárover praat. En dan ineens hoor je haar er nooit meer over.
Zal misschien ook wel zo met de moestuin gaan.
“En kijk eens naar de beginnende zonnebloemen, Max”, roept ze enthousiast. “Jij
hebt gewoon van bijna niets, iets gemaakt. Is dat niet geweldig?”
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Nou, geweldig, denk ik. Kunnen we nu weer terug naar huis om te spelen?
We lopen samen terug naar huis en mama praat nog honderduit over hoe leuk
ze het vindt dat ik steeds meega. Eerlijk gezegd heb ik niet zo’n zin om iedere
keer mee te gaan, dus ik moet even nadenken over smoesjes die ik daarvoor kan
gaan gebruiken.
Als ze de volgende dag natuurlijk even wil gaan kijken of er nog gesproeid moet
worden, want het is inderdaad best lang warm weer, zeg ik dat ik een beetje moe
ben en liever thuisblijf om even te chillen.
“Prima hoor, dan ga ik even alleen.”
Nou, dat ging best makkelijk. Tijdens het chillen loop ik naar de koelkast, ik krijg
best trek. Daar liggen radijsjes, lekker, en ik pak er een paar.
Als ik ze op heb, bedenk ik me dat dit radijsjes uit de tuin zijn. Hmm, heeft mama
toch best gelijk dat het leuk is om iets te eten wat je zelf hebt gemaakt.
Maar een reep chocola gaat er ook gewoon in hoor!
Als ze na een uur weer thuiskomt, vraagt ze of ik nog steeds moe ben. “Gaat wel,”
zeg ik, en ik speel verder met m’n Rubiks kubus. Ik snap niet dat papa deze steeds
kan oplossen, dat wil ik echt heel graag leren. Ziet er altijd wel interessant uit hoe
hij dat doet.
“Als ik morgen terugga naar de tuin, Max, dan moet je echt wel even mee. Ik sprak
namelijk net de buurman bij de tuin en hij is al een beetje oud. Hij zou best wat
hulp kunnen gebruiken van een sterke jongeman en ik moest natuurlijk aan jou
denken. Lijkt me een prima plan als je hem een beetje helpt met schoffelen en
onkruid wieden.”
Nou, lekker dan, denk ik bij mezelf. Had ze dat niet even kunnen overleggen?
De volgende ochtend staat mama alweer klaar met haar laarzen en nieuwe
plantjes voor in de tuin.
“Kom je, Max?”
Ik trek mijn laarzen aan, neem mijn tuinhandschoenen mee en we gaan op pad.
Mama heeft speciaal voor mij nieuwe laarzen en tuinhandschoenen gekocht.
Voor háár nieuwe hobby.
Zodra we bij de tuin aankomen, staat de buurman al te zwaaien.
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“Dag Max, wat leuk dat je bent meegekomen. Ik begreep al van je moeder dat
je ontzettend goed kunt helpen. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik ben soms
al een beetje te oud voor deze tuin. En ik beloof je, je krijgt later deze week een
beloning van me, als ik vind dat je me goed hebt geholpen. Ik vertel nog niet wat
het is, dat blijft nog even een verrassing.”
Oké, misschien is het toch niet zo heel erg om mee te helpen. Ik ben dol op
verrassingen.
“Laten we beginnen met schoffelen,” zegt de buurman, “dan kun je er even flink
wat onkruid uithalen.”
Ik loop naar het schuurtje van de buurman toe om de schoffel te gaan zoeken.
Zodra ik de deur opendoe, zie ik iets bewegen in de hoek van de schuur. Wat is
dat?
Als ik dichterbij komt, schrik ik een beetje. Waarom zou de buurman dit in het
schuurtje hebben, dat kan toch niet zomaar?
“Max, kun je het vinden?” roept de buurman van buiten.
“Ja, ik kom eraan”, zeg ik. Ik probeer te doen alsof ik niks gezien heb.
Zou iemand anders hiervan afweten? Of zou de vrouw van de buurman weten
dat hij dit in zijn schuurtje heeft?
Ik besluit dat ik er maar niks over zeg. Ik kan maar beter doen of ik van niks weet.
Na een uurtje schoffelen ben ik er wel een beetje klaar mee. De buurman vindt
het goed dat ik stop en bedankt me heel erg voor het helpen.
“Aan het eind van deze week krijg je de beloning Max, beloofd!”
Ik loop met mijn moeder terug naar huis. Zal ik het zeggen of niet? Ik besluit dat ik
nog maar even mijn mond dicht hou. Ik hou helemaal niet van geheimen.
Thuis vraagt Anne: “En, was het weer leuk in de tuin, Max? Wat lief dat je die
buurman helpt. Mama vertelde het me.”
“Ja, was leuk”, zeg ik. Zal ik het aan Anne vertellen?
“Anne,” zeg ik twijfelend, “ik wil je eigenlijk wel iets laten zien in het schuurtje van
die buurman. Wil je straks even met mij naar de tuin als mama er niet bij is?”
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Ik zie dat Anne heel erg nieuwsgierig wordt. Zij is altijd dol op geheimen. “Ja,
is goed”, fluistert ze. “Je maakt me wel nieuwsgierig. Kun je me niet gewoon
vertellen wat er is?”
“Nee, dit moet je echt met je eigen ogen zien, hoor”, zeg ik. Ik moet dit geheim van
de buurman met haar delen, want anders word ik helemaal gek.
Na een tijdje gaat mama even weg om boodschappen te doen. Dit is het
moment.
“Kom Anne, laten we gaan.”
Zodra we bij de tuin komen, pak ik de sleutel onder de steen vandaan. Ik heb
gezien dat de buurman hem daar altijd neerlegt, lekker handig dus.
“Niet schrikken hoor”, fluister ik naar Anne.
Zodra de deur opengaat, horen we zacht geluid. “Miauwwww”, roepen de drie
poesjes in de hoek. “Een nestje met poesjes!” gilt Anne.
“Ssssttt,” roep ik, “niet zo hard.”
“Maar dat is superleuk. Mag je met ze spelen van de buurman?”
“De buurman weet helemaal niet dat ik het weet. Maar het is toch niet normaal
om die poesjes helemaal alleen in het schuurtje te laten?” vraag ik aan Anne.
“Dan moeten we het aan mama vertellen. Dan kan zij beslissen of we er iets mee
moeten doen”, zegt Anne. “En in de tussentijd kunnen wij gewoon lekker met die
snoezelige poezelige poesjes spelen en knuffelen. Wat een schatjes.”
Ik word toch een beetje onrustig. We zijn stiekem naar het schuurtje toegegaan,
de buurman weet niet dat we hier zijn en mama ook niet. “Ik denk dat we beter
weer kunnen gaan.”
“Nee, nog heel even”, smeekt Anne. “Misschien zijn ze de volgende keer wel weg.”
Na nog even geknuffeld te hebben, doen we de deur snel dicht, leggen we de
sleutel weer op z’n plek en gaan we snel weer naar huis.
De volgende middag staat mama weer klaar om naar de tuin te gaan. Ze vraagt
niet eens of ik meega.
“Mam, mogen Anne en ik ook mee, om de buurman te helpen?”
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Mama kijkt verbaasd. “Hoor ik dat nu goed? Willen jullie uit jezelf mee naar de
tuin? Haha, ik wist wel dat jullie het ook leuk zouden gaan vinden.”
Anne en ik trekken snel onze laarzen aan en we lopen met mama mee naar de
tuin.
“Dag buurman. Mijn zus Anne wil ook heel graag helpen, dus heb ik haar
meegenomen”, lieg ik.
“Wat fijn, nu weet ik zeker dat ik aan het einde van de dag geen onkruid meer in
mijn tuin heb.”
Anne en ik lopen vlug naar het schuurtje toe, we kunnen niet wachten.
Maar als we binnenlopen zien we de poesjes niet meer. Hè, waar zijn ze nou? We
kijken in alle hoeken en om het schuurtje heen, maar we zien ze echt niet. Nu raak
ik wel een beetje in paniek. Anne snapt er ook niks van. En we kunnen er ook niet
naar vragen, want mama en de buurman weten niet dat we het weten van de
poezen.
Die middag helpen we de buurman met zijn tuin, maar we zijn allebei best wel stil.
Ik denk dat we allebei aan hetzelfde denken. Ik voel me wel verdrietig, want wat
kan er nu met de poesjes gebeurd zijn.
Als we klaar zijn, bedankt de buurman ons voor het helpen. “Ik heb de verrassing
alvast aan je moeder gegeven. Thuis zullen jullie die verrassing wel krijgen. Heel
erg bedankt voor alle hulp, daar ben ik heel blij mee.”
We lopen met z’n drieën terug naar huis. Anne en ik zijn stil. Mama kletst vooral en
heeft helemaal niet door dat we zo stil zijn.
Als we thuiskomen, staat er een mandje voor ons op tafel.
“Lieve Anne en Max”, begint mama. “Papa en ik zijn heel erg trots op jullie, dat
jullie zo lief voor elkaar zijn tijdens deze gekke coronatijd. Daarom hebben we
voor jullie een verrassing, kijk maar in het mandje.”
Als we het dekentje eraf halen zien we de drie poezen van de buurman.
“Jaaaaaaaaa,” gillen Anne en ik allebei tegelijk, “daar zijn ze gelukkig!”
“Huh?” zegt mama, “wat bedoelen jullie?”
“Laat maar mam, we zijn er echt superblij mee”, roepen Anne en ik. Die middag
zijn we helemaal niet bezig met Lot of gamen of wat dan ook. Wij hebben wel wat
anders aan ons hoofd.
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De beer is weg

Geschreven door Jeltine Jans

Ik mag weer voor het eerst naar school. Ik heb zó’n zin om al mijn vrienden weer
te zien. De helft van de kinderen komt, de andere helft moet op dinsdag en vrijdag
naar school en ik op de maandag en de donderdag, omdat mijn achternaam
begint met een B. Gelukkig komt Jordy ook op school, zijn achternaam begin met
de letter H. De letters A tot en met J mogen op de maandag en donderdag naar
school, zo zit het. Ik pak mijn tas. Daar zit een broodbak met twee boterhammen
met leverworst in, dat eet ik het allerliefst op brood. Van mijn ouders moet ik
altijd fruit mee naar school, want in de ochtend eten we altijd fruit. Dus kies ik een
appel, want een banaan is al helemaal goor. Bananen worden namelijk helemaal
bruin en kliederig als je ze in je tas bewaart. Mijn vader heeft mijn fiets al buiten
gezet. Op de een of andere manier zijn mijn ouders deze ochtend heel vrolijk.
Ze zijn heel vroeg opgestaan, hebben mijn boterhammen gesmeerd, mijn fiets
buitengezet. En mijn moeder zit al de hele ochtend te zingen. Ik vraag: ” Waarom
zing je mama?” Het is namelijk vet irritant als je net wakker wordt en je moeder
zit de hele tijd te blèren. Mijn ouders zeggen dat ik een ochtendhumeur heb, dat
is dat je chagrijnig bent in de ochtend. Nou dat klopt wel, ja! Terwijl mijn moeder
doorgaat met zingen, zegt ze tussendoor “Ik ben zo blij dat jullie weer naar school
mogen, Max!” Ik snap er echt niks van, waarom is mijn moeder nou weer blij dat
ik naar school ga? Zíj mag toch niet naar school? “Mama, waarom dan? Jíj mag
toch niet naar school?” Ze lacht en begint nog harder te zingen. Ik doe mijn oren
maar even dicht.
Als ik mijn tas en fiets heb gepakt, race ik in een razend tempo naar school. Mijn
vader kan me amper bijhouden. Ik vind het altijd supergrappig om met hem een
wedstrijdje te doen wie het eerste op school is. Met papa kan dat, daarom vind ik
het ook zo leuk als híj ons naar school brengt. Mama raakt altijd in paniek als ik
dat doe. Ik kijk natuurlijk ook wel goed uit, want anders lig je zo maar onder een
auto als je een weg oversteekt. Dat weet ik heus wel.
In april liep ik hier nog samen met mijn vader over straat op zoek naar beren,
bruine beren, zwarte beren, pandaberen. Allemaal in het wild en dat zomaar
bij ons in de straat. In mijn camouflagepak en met een rugzak gevuld met
een verrekijker, een pincet en touw ging ik op pad. Ik had zeker wel 67 beren
gespot. Dat denk ik tenminste, want bij 30 was ik de tel een beetje kwijt. Op

36

sommige plekken zaten wel 4 beren tegelijk. En weet je wat zo leuk was, dat alle
berensoorten door elkaar zaten. Soms zat er zelfs een verdwaalde aap tussen. In
de natuur zie je dat bijna nooit, maar hier in de stad leven al die dieren gewoon
naast elkaar.
Maar er is nu iets ergs gebeurd, de beren zijn weg! Dat is hartstikke ernstig. Ik
bedoel, ik heb ooit een keer een video gezien van Freek Vonk. Daarin vertelde
hij dat de beren uitsterven. Wel 7 van de 8 berensoorten schijnen uit te sterven.
Straks leven er helemaal geen beren meer op deze aarde. De reuzepanda loopt
het meeste gevaar, omdat panda’s gek zijn op bamboe. En omdat er door
kappen en bosbranden straks helemaal geen bamboe meer is, zullen de panda’s
gewoon doodgaan van de honger, zielig hè! En nu zijn ze dus al uitgestorven, hier
in onze stad! Ik moet hier na schooltijd meteen een stokje voor steken. Want als
de beren in onze stad al zijn uitgestorven, zal dat straks ook op andere plekken
gebeuren. Een ramp! Het is eigenlijk net zoals corona, eerst is het op één plek en
daarna gaat het naar andere plekken en gaan mensen dood. Ik zag laatst op het
Jeugdjournaal dat heel veel mensen het coronavirus goed voor de natuur vinden.
Door het coronavirus rijden we minder in de auto, gaan we niet meer vliegen en
nemen we allemaal een moestuin, net zoals mijn moeder. Het heeft te maken met
de CO2-uitstoot, zegt mijn moeder. Dat schijnt slecht te zijn voor het weer en dus
voor de bomen, planten en dieren. Maar nu corona steeds meer weggaat, gaan
de beren ook weg. Ik snap er niks meer van!
Terwijl ik naar school fiets bedenk ik meerdere plannen. Ik zou een brief kunnen
schrijven aan Freek Vonk om te vragen of hij weet waar de beren zijn gebleven.
Of ik zou gewoon bij het huis kunnen aanbellen met de rode voordeur om te
vragen waar de beren zijn gebleven, want daar stonden laatst nog 3 beren. Maar
dat durf ik allemaal niet. Ik heb een veel beter idee! Mijn moeder heeft mij vorig
jaar, toen ik net 4 jaar was, lid gemaakt van het Wereld Natuur Fonds en nu ben
ik een echte Ranger. Als Ranger kun je natuurlijk heel veel goede dingen doen
voor de natuur, bijvoorbeeld geld inzamelen. Ik vraag gewoon op school of ik een
geldbus mag maken en dan ga ik na school bij de deuren langs.
Even verderop zie ik het schoolplein. Alle ouders en kinderen staan in de rij.
De papa’s en mama’s mogen niet mee naar binnen. Ik zie Jordy bij de fietsen.
Jordy laat zijn allernieuwste Pokémonkaarten aan mij zien. “Ik heb ook nieuwe
kaarten, Jordy!” “Cool!” zegt Jordy. “Zullen we morgen dan afspreken?” vraag ik
hem. Vandaag kan ik namelijk niet afspreken, want ik heb een hele belangrijke
opdracht na schooltijd. “Morgen is goed” zegt Jordy enthousiast.
De schooldag gaat heel langzaam. Nu weet ik waarom ik school zo ontzettend
saai vind. Ik moet de hele dag in de bank hangen en naar de juf luisteren.
Tijdens het fruit eten vraag ik aan juf of ik een geldbus mag maken. Ik leg haar
uit dat alle beren in de stad aan het uitsterven zijn en dat dat heel erg is. Ze
moet erom lachen. Ik vraag me af of ze wel van de natuur en beren houdt, het
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is toch helemaal niet grappig! Na het fruit begin ik aan mijn geldbus. Ik pak een
blik, nu nog een deksel erop. Van karton knip ik een rondje met een gleuf erin,
waar straks het geld door kan. Ik plak het rondje bovenaan vast met plakband.
Zo, dat is klaar! En net echt! “Ooh, maar er mist nog iets”, zegt juf. Ik kijk haar
verbaasd aan. “Ik snap het niet, juf.” “Nou, jij wilt toch een echte Wereld Natuur
Fonds-Ranger zijn?” vraagt juf. “Jazeker!” zeg ik. “Dan moet je natuurlijk wel laten
zien dat de geldbus van het Wereld Natuur Fonds is”, zegt ze. En daar heeft ze
natuurlijk wel gelijk in. Stom dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. Samen zoeken
we het logo van het Wereld Natuur Fonds op internet op en juf print het voor me
uit. Ik knip het uit en plak het op de zijkant van mijn geldbus. En nu is-ie af!
Na schooltijd zie ik papa op het plein staan. Enthousiast loop ik naar hem toe. “Wil
je niet afspreken?” vraagt hij. “Nee, vandaag niet. Ik moet op missie”, vertel ik hem.
“Op missie?!” klinkt mijn vader verbaasd. Ik laat hem gaan, ik vertel niet wat ik van
plan ben. Je weet maar nooit! Straks mag het niet van hem. Mijn vader heeft het
namelijk niet zo op beren. Hij deed namelijk helemaal niet mee met de berenjacht.
Mijn geldbus heb ik verstopt in mijn rugtas. In dezelfde vaart als ik naar school
fietste, fiets ik nu ook terug. Yes, ik ben weer als eerste thuis. Anne speelt bij Lot,
dus daar heb ik mooi geen last van. Top! En nu kijken wanneer ik weg kan sluipen.
Als we thuis zijn drinken papa en ik wat samen. Ik limonade en hij een kop zwarte
koffie. Ik snap niet dat hij dat kan drinken. Dat is echt goor! Ik heb me weleens
vergist. Toen dacht ik dat er cola in zat, stiekem vind ik dat namelijk heel lekker
alleen ik mag het niet van mijn ouders. Maar weet je, er zat koffie in. Ik redde
het niet eens tot de gootsteen, maar heb het op de tafel gespuugd. Oeps! Ik
mag bij mijn limonade altijd kiezen voor een koek of een snoepje. We hebben
chocoladekoeken en ik ben gek op chocola, dus deze keer ga ik voor een koek.
Na de limonade en koek gaat mijn vader boven op zolder de was doen. Yes, het
perfecte moment om weg te sluipen. Ik trek mijn Rangers-T-shirt aan dat ik heb
gekregen van het Wereld Natuur Fonds, pak mijn tas en doe de voordeur zachtjes
open, zodat mijn vader het niet hoort. Haha, gelukt!
Ik loop over een bruggetje vlak bij mijn huis en haal de geldbus uit mijn tas. Bij
de eerste deur bel ik aan en er doet een oude mevrouw met grijs haar open. Ze
kijkt me een beetje streng aan. “Uuuh mevrouw, ik uuuuh, er zijn bijna geen beren
meer in de stad, dus nu zamel ik uuuh geld in.” De vrouw lacht nu naar me. “Ach
jongetje, ik kan geen geld geven. Ik ben blij dat er geen beren in de stad zijn.” Ze
sjokt naar de trap in de hal en komt met een snoeppot terug. “Hier, deze is voor
jou,” zegt ze, terwijl ze mij een dropveter geeft. “Dank u, mevrouw!” zeg ik lachend.
Als ik geen geld krijg, dan maar snoep. Ik loop verder, van huis naar huis. Ik krijg
honger. Ik heb, denk ik, wel meer huizen gezien dan dat ik beren heb gezien tijdens
de berenjacht met papa. Er zit best wat geld in mijn geldbus. Eén mevrouw stopte
er zelfs een briefje in van 5 euro. Ik ben heel rijk!! Ik plof neer in een speeltuin en
verstop me in het tunneltje. Ik trek mijn geldbus open. Ik tel in ieder geval 10 euro,
maar het is nog veel meer! Ooh was ik maar beter in rekenen, dan wist ik nu
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hoeveel geld ik voor de beren had. Ik heb nog steeds honger, berehonger. Weet je
wat, ik ga mijn dropveter lekker opeten. Het is al heel laat, bedenk ik me. Ik loop
langzaam terug naar huis.
Als ik thuiskom staat er een politieauto voor de deur. Dat is cool! Ik bel aan. Mijn
vader en moeder kijken mij verschrikt aan. Mama begint te huilen. “Waar was je
nou?” Mijn vader lijkt wel boos. Hij buldert “We waren doodongerust en nu naar
binnen jij.” In de woonkamer op de bank zit de politieagent, “Zo mannetje, waar
ben jij geweest? Het is al bedtijd en jouw papa en mama waren je kwijt en heel
bang.” “Uuh uuh, ik uuuh, was geld aan het vragen, omdat de beren uitsterven.
Eerst uuh waren er uuh heel veel beren in de straat en nu niet meer. Dat is toch
zielig?” stamel ik. “Ja, ja, dat is ook heel zielig, jongeman”, zegt de agent. De agent
mompelt wat tegen mijn ouders en vertrekt. “Niet meer doen, hè!” zegt hij en
knipoogt.
Mijn ouders moeten nog steeds bijkomen. Ineens begrijp ik dat mijn ouders
denken dat ik weggelopen ben en ik begin heel hard te huilen. “Oh, dit was
echt niet mijn bedoeling”, snik ik. Ik leg ze het verhaal uit dat Freek Vonk heeft
verteld. Dat de beren doodgaan, ook hier in de stad en dat ik de beren wil helpen.
Gelukkig worden papa en mama iets rustiger. Anne komt ook thuis van haar
musicalles. Anne weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Papa en mama
vertellen haar het verhaal van de beren. “Maar dat is toch ook zielig!” zegt Anne.
En zo is het! We geven elkaar een dikke knuffel, want gelukkig mag ik papa,
mama en Anne nog wel knuffelen. Samen kijken we op internet hoe we de beren
een handje kunnen helpen, niet in deze stad, maar in andere landen. We besluiten
van het geld dat ik heb opgehaald een boom te planten, zodat de pandaberen
weer lekker kunnen eten. Na het avondeten ga ik meteen naar bed, ik ben kapot.
Lekker knuffelen met mijn pandabeer en morgen … Morgen ga ik met Jordy
spelen!
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Corona Cowboy

Geschreven door Jeltine Jans

“Weet je wat ik later wil worden? Jullie mogen drie keer raden!” zeg ik als we met
z’n allen aan de keukentafel zitten. “Ja, ik weet het! Voetballer!” schreeuwt Anne
uit. “Nee”, antwoord ik met een glimlach. “Ja, ja, het is een piloot!” probeert Anne.
“Nee”, zeg ik voldaan. “Dit wordt je laatste keer, Anne”, zeg ik met een grote grijns
op mijn gezicht. Ze raadt het toch nooit. Ik zie Anne diep nadenken. “Uuuuuh, is
het een, uuuh, ja, ja, ik weet het! Je wilt politie worden!” roept Anne. Ik moet keihard
lachen, weer mis. Anne wordt boos. Ze gaat stampvoetend naar haar kamer. Ze
denkt vast en zeker dat ik haar in de maling neem. “Hè Max, waarom moet je
Anne nou uitlachen. Was dat nou nodig?” zegt mama gefrustreerd. “Jeetje, nu
krijg ik zeker de schuld van alles,” bulder ik over de keukentafel. Ik voel me enorm
kwaad en ren ook naar boven. Mijn ouders snappen er niks van. Wat zijn ze ook
dom en stom. Ik ga in mijn bed liggen en denk na over de Corona Cowboy.
Laatst gingen we naar het strand en toen zag ik voor het eerst een Corona
Cowboy. Corona Cowboys kijken altijd goed om zich heen, hebben een blauw
pak en zijn lopend of op de fiets. Wel raar eigenlijk dat ze geen paard hebben.
Corona Cowboys zijn altijd met z’n tweeën. En weet je nou wat ik zo stoer aan
ze vind? Iedereen luistert naar ze, want als je niet luistert moet je een heleboel
geld betalen. Nou, zoveel geld heb ik echt niet. Er was laatst een man die tegen
een Corona Cowboy ging schreeuwen op straat. Ik was heel bang en kroop dicht
tegen papa aan. Hij werd meteen in de boeien geslagen en meegenomen. Later
was op het nieuws dat de man een hele maand in de gevangenis moest zitten.
Ja, dat doen ze, de Corona Cowboys. Ze delen boetes uit of stoppen je in de
gevangenis. Eigenlijk vind ik Corona Cowboys best spannend.
En toch lijkt het me geweldig om zelf ook Corona Cowboy te worden. Samen met
mijn vrienden ga ik corona bestrijden. Met mijn handboeien en pepperspray ga
ik corona te lijf. Ik denk dat ik de allersterkste Corona Cowboy ben die er bestaat.
Max, de Corona Cowboy. Wat zou het fantastisch zijn als daar een film van te zien
is in de bioscoop. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Max de Corona Cowboy en
de virusmonsterbestrijder. Ik rijd op mijn paard door de verlaten straten van de
stad, nergens is een mens te bekennen. Het is doodstil in de stad. Het enige dat ik
hoor, zijn de hoeven van het paard die klikklakken op straat. Dan hoor ik opeens
een ijzeren deksel vallen op straat. De deksel draait rond en rond, en valt dan
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plat neer. Zou er toch iemand zijn? Ik kijk om me heen, nog steeds is er niemand
te bekennen. Ik pak mijn verrekijker en tuur erdoor. In de verte zie ik een groep
vogels. Als ik me goed focus hoor ik de vogels praten tegen elkaar. Ze genieten
van de stilte in de stad. Eindelijk horen ze zichzelf weer.
En dan opeens wordt de stilte bruut verbroken door een hard gekrijs. Het is
een oorverdovend geluid. De vogels schrikken en fladderen alle kanten op.
Schichtig kijk ik om me heen, en opeens zie ik het. Daar boven staat een vrouw
op het balkon, ze heeft een groene wolk om zich heen. Dat kan maar één ding
betekenen. Het virusmonster is hier in de buurt en heeft haar bedwelmd! “Aan de
kant! Ga direct naar binnen!” schreeuw ik tegen de vrouw. De vrouw haast zich
naar binnen. Snel pak ik mijn verrekijker en kijk om me heen. Maar dan schrik
ik me dood! Het virusmonster is niet ver, hij staat recht voor me! Nu sta ik oog in
oog met het virusmonster. Het wordt een strijd op leven en dood, Max de Corona
Cowboy tegen het virusmonster. De groene walm komt op mij af. Ik zal me
niet laten pakken door corona! Ik trek aan de teugels van het paard en ontwijk
de groene walm op een haartje na. Phoe hé, dat scheelde niet veel! Over mijn
schouder hangt een lasso. Ik pak mijn lasso en werp het naar het virusmonster,
maar het monster laat zich niet pakken. Het virusmonster is soms groen en soms
onzichtbaar. Met een lasso kan ik hem nooit grijpen. Het virusmonster komt
dichterbij. Ik word langzaam omsingeld door de groene walm. Inmiddels kan ik
geen kant meer op. Nog één stap achteruit en ik lig in het water. Ja! Dat is het!
Alle onzichtbare monsters worden gedood met desinfecterende gel, dat heb ik
gezien op t.v. Als je je handen twintig seconden insmeert met desinfecterende
gel dan gaan alle virusmonstertjes van je handen. Van mijn ouders moet ik mijn
handen de hele dag insmeren met gel. Die gel is dus mijn laatste kans om het
virusmonster te verslaan. Gelukkig heb ik altijd een potje in mijn tas. Ik druppel
de gel op het virusmonster. De groene walm begint te sissen. Snel gooi ik er nog
een paar druppels tegenaan. Sssssssssssssssssss en het virusmonster verdwijnt
langzaam. Fantastisch! Het werkt! Het virusmonster is verdwenen.
Langzaam komt de stad weer tot leven. De mensen gaan weer naar buiten,
naar de winkels en kunnen weer hand in hand lopen. En ik? Ik word op handen
gedragen en krijg een medaille van de koning. Driewerf hoera! Max de Corona
Cowboy heeft het virusmonster verslagen. “Hoera! Hoera! Hoera!” schreeuwen de
mensen.
En dan staat mijn moeder in de opening van de deur. Weg stad, weg mensen,
weg Corona Cowboy. Ik sta vol enthousiasme in mijn kamer op een stoel te
juichen. Mijn moeder moet heel hard lachen. “Eerst huilen en nu lachen?” vraagt
mijn moeder. “Ja, mam, ik heb het virusmonster verslagen!” roep ik enthousiast.
“Je bent een kanjer, Max,” zegt mijn moeder, en ze geeft me een dikke knuffel.
“Kom je nu weer beneden een boterham eten?”
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WC-rollenlol

Geschreven door Elma Vriezekolk

“Kom op, nog een, nog een!” gilt Max van plezier. Samen hebben we een nieuw
spel bedacht in coronatijd. Mama had namelijk veel te veel wc-papier gekocht,
dus in onze aanbouw staan nog wel 10 pakken met 36 rollen, dus 360 rollen wcpapier. Voordat we dat gebruikt hebben, zijn we wel een tijdje verder.
Nu zijn we aan het kijken wie over de hoogste toren van wc-rollen kan springen.
Eentje is natuurlijk makkelijk, daar spring je zo overheen. Je moet met twee
voeten tegelijkertijd omhoog springen, over de rollen heen. Valt er een rol vanaf,
of stort de hele toren in, dan ben je af. Simpel toch?
Tot drie rollen is het echt best simpel. Maar je moet wel oppassen, want als je
denkt dat het té makkelijk is, kun je de toren zomaar per ongeluk omstoten. En we
willen allebei natuurlijk graag winnen, zo zijn we. Vanaf vier rollen moet je goed
opletten, maar dat gaat nog wel. We redden het allebei. Nu leggen we de vijfde rol
er bovenop. Oeps, dat wordt lastig. Max is natuurlijk een stukje kleiner dan ik en ik
heb megalange benen, dus ik zou makkelijk moeten kunnen winnen. Maar Max is
wel heel sportief, dus ik mag hem niet onderschatten.
“Kom op Anne, die vijfde rol die ga je er vast vanaf stoten, en dan heb ik
gewonnen”, roept Max.
Nou, dat laat ik me natuurlijk niet vertellen, wat denkt dat kleine broertje van mij
wel.
Ik buig door mijn knieën, zwaai mijn armen langs mijn lichaam en … spring! Yes,
gelukt. Haha, nu is Max aan de beurt, ik ben benieuwd of het hem ook gaat
lukken.
Hij gaat eerst even naar de wc.
“Heb je nog een rol wc-papier nodig, Max?” vraag ik.
“Haha,” hoor ik hem vanaf de wc roepen, “nee hoor, hier staat nog voldoende!”
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Zodra hij terugkomt, concentreert hij zich op zijn sprong. Hij kijkt strak voor zich
uit, gaat voor de toren met vijf rollen staan, buigt door zijn knieën en zwaait zijn
armen naar achteren.
“Een, twee …ja, gelukt!”
Ook Max heeft de vijfde rol overleefd.
Als we bij de zevende rol zijn beland, en ik net wil gaan springen, komt mama
binnenlopen.
Daardoor verlies ik mijn evenwicht en stoot ik met mijn linkervoet de toren om.
“Maaaam, kon je niet even wachten?”
Ik baal, want ik hou niet van verliezen.
“Hé,” zegt mama, “zijn jullie de wc-rollenchallenge aan het doen? Laat mij erbij,
volgens mij kom ik heel ver.”
Papa komt ondertussen ook binnen en trekt meteen zijn sportschoenen aan om
ook mee te doen. Ze komen veel verder dan Max en ik, tot wel tien rollen. Eigenlijk
is het nu niet zo leuk meer, want wij kunnen alleen maar aan de kant meekijken
naar die twee fanatiekelingen. Uiteindelijk wint mama. Als prijs krijgt ze van ons
twee wc-rollen, we hebben er toch genoeg.
“Wat zouden we nog meer kunnen doen met wc-rollen, Max?” vraag ik.
Op dat moment wist ik nog niet hoe gênant dit verhaal ging worden. Anders had
ik dit natuurlijk nooit voorgesteld.
Maar goed, Max en ik bedenken dus samen de gekste spellen.
We zijn gestart met kegelen met wc-rollen. Dan zet je eerst vier rollen neer, daar
drie bovenop, daar twee bovenop en je sluit af met één wc-rol. Zo krijg je een
piramide van wc-rollen. Dan ga je op ongeveer vier meter afstand staan en gooit
met een wc-rol naar die piramide. En dan in zo min mogelijk beurten alle rollen
omkegelen.
Daarna gingen we jongleren met wc-rollen. Dat is superlastig! We kwamen niet
verder dan het met twee rollen doen, maar we hadden wel heel veel lol. We
kregen er zelfs een beetje de slappe lach van.
En natuurlijk overgooien. Eerst heel dicht bij elkaar en dan steeds iets verder uit
elkaar staan. Totdat de rol valt en dan moet je opnieuw beginnen.
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Tijdens het gooien gingen sommige rollen los, dus we hadden inmiddels wel zes
rollen die al een beetje aan het afrollen waren.
“Ik weet iets leuks!” zegt Max. “Laten we elkaar helemaal inpakken met wc-papier,
net als mummies. En dan laten we papa en mama schrikken.”
Best lastig om elkaar in te pakken, want als je zelf ingepakt bent, heb je geen
armen meer om de ander in te pakken. We beginnen dus met mij. Max pakt de
zes rollen.
“Zullen we die allemaal nodig hebben, Anne?”
“Begin maar gewoon, we zien wel. We hebben er toch genoeg.”
Max begint bij mijn voeten en gaat zo langzaam naar boven toe. Misschien had
ik beter eerst even naar de wc kunnen gaan. Nou ja, ophouden dan maar. Als hij
boven mijn buik komt, moet ik het overnemen, want zo groot is hij natuurlijk niet.
Ik rol mezelf verder helemaal in, totdat zelfs mijn gezicht is ingepakt. Mijn neus en
mond heb ik overgeslagen, anders kan ik echt niet meer ademhalen. Max haalt
ondertussen mijn coole muts, zodat het wc-papier boven op mijn hoofd bij elkaar
wordt gehouden. Zo, en nu kunnen we papa en mama laten schrikken. Ik hoop
dat ze ons grapje kunnen waarderen.
Plots gaat mijn telefoon over, die ligt op mijn bureau in m’n slaapkamer.
“Max, wil jij even kijken wie het is?” vraag ik hem.
Max loopt naar mijn bureau toe.
“Het is je meester Patrick. Zal ik even opnemen?”
“Nee!!” gil ik. Oh nee, de meester mag me zo echt niet zien. Keigênant.
“Hoi, met Max, de broer van Anne.”
Te laat, ik kan Max wel iets aandoen.
“Hoi Max, wat leuk om jou ook weer even te zien. Ik ben iedereen even aan het
videobellen en ben ook benieuwd hoe het met Anne gaat. Kun je haar voor me
roepen?”
Max gniffelt en kijkt me aan.
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“Ja hoor, meester Patrick, hier is Anne. Anne de mummie.” Hij geeft de telefoon
aan mij en snel trek ik de ergste plukken van mijn gezicht af, maar het is te laat.
De velletjes hangen in mijn gezicht, zitten in mijn haar en om mijn oren.
“Dg mster Ptrik, wt lk dt u belt.”
Het papier is voor m’n mond gaan hangen. Kan het nog erger?
“Wat heb jij daar nu hangen? Kom je net van de wc af?” lacht meester Patrick.
Ik schaam me kapot.
“Of was je met een wc-rollenchallenge bezig? Die doen wij hier thuis namelijk ook
steeds. Je moet wat in deze rare tijd, toch? Samen met mijn vrouw en kinderen
doen we de leukste dingen.”
Oh ja, meester Patrick is natuurlijk gewoon getrouwd en heeft zelf ook kinderen.
Waarom heb ik daar nooit over nagedacht? Ach, hij is natuurlijk ook veel te oud
voor mij. Maar goed, het blijft een knappe meester.
“En wat doen jullie dan met de wc-rollen?” vraag ik hem. Misschien heeft hij nog
wel leuke tips voor ons.
“Wij gebruiken de rollen ook voor het schoolwerk, bijvoorbeeld bij rekenen. Veel
leuker dan alleen maar uit een schrift, toch? En we hebben al met de overburen
geprobeerd om vanuit het zolderraam over te gooien. Als zij de rol opvangen,
hebben we over de straat een hele lange sliert in de lucht. Dat is helaas nog niet
gelukt, maar we blijven het proberen!”
Dat is een goed idee, dat kunnen we ook weleens met onze overburen gaan
proberen.
Meester Patrick en ik kletsen nog wat over hoe het gaat en dan hangen we op.
Net als ik naar Max wil lopen om het idee van het zolderraam te vertellen, belt Lot
bij ons aan.
Lot heeft het idee om een speurtocht te maken door de buurt, waarbij we
allemaal vragen over wc-papier moeten beantwoorden. Leuk idee!
We duiken met z’n drieën achter de computer om allerlei weetjes over wc-papier
op te zoeken.
Zodra we klaar zijn halen we onze papa’s en mama’s erbij, die mogen de
speurtocht gaan lopen.
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Weet jij bijvoorbeeld hoe vaak iemand gemiddeld per jaar naar de wc gaat?*
En dat overgooien met de buren? Dat gaan we morgen doen!
*[antwoord: ± 2500 keer = 7 keer per dag]
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Mama’s portret

Geschreven door Jeltine Jans

Ik zit aan de keukentafel, samen met mama. Van mama moet ik altijd tussen
9 uur ‘s ochtends en de lunch sommen maken of een dictee. Dat vind ik
echt oersaai. Mama neemt dat thuisjuffen wel heel serieus. Ik heb nog nooit
zo’n stomme juf gehad en weet je waar ik al helemaal een hekel aan heb?
Rekensommen maken op Gynzy. Gynzy is een computerprogramma waar je
allemaal sommen op kan maken of iets met woordjes op kan doen. Ik wil gewoon
filmpjes maken of tekenen, dat is immers veel leuker. Mama gaat altijd aan de
keukentafel zitten als ik aan de slag ga. Ze doet dat, zegt ze, om er te zijn als ik
een vraag heb. Maar volgens mij wil ze mij stiekem controleren.
Mama zit naar de krant te staren en ik doe net of ik rekensommen maak, maar
stiekem ben ik aan het doodlen. Doodlen is kleine tekeningetjes maken. Het
grappige daarvan is bijvoorbeeld dat je van een paar makkelijke strepen al
een bloem kunt maken. Ik vind dat ik best goed kan doodlen. Ik kijk eens goed
naar mama. Misschien kan ik haar wel doodlen. Ik moet van binnen heel hard
lachen, maar lach niet hardop, want dan ziet ze dat ik iets anders aan het doen
ben. Mama heeft nooit iets in de gaten als ze de krant leest. Dat is wel handig én
grappig. Je kunt haar dan alles vragen, bijvoorbeeld: “Mag ik een snoepje?” Het
antwoord is altijd “hmm”.
Terwijl ik over mijn papier heen kras, kijk ik nog eens goed naar mama. Zie ik
dat nou goed? Mama lijkt steeds meer op oma! Blijkbaar begint dat boven op je
hoofd. Overal zie ik grijze haren uit haar kruin pieken. Hoe gaat dat eigenlijk, oma
worden? Ik weet wel dat als je ouder wordt, je grijze haren krijgt en rimpels. Maar
mijn eigen oma heeft al een wandelstok. Zou mama die ook al bijna krijgen? Ik
stop even met tekenen en doe net of ik aan de rekensommen zit, “Mam! Mama!”
zeg ik met luide stem. Mama kijkt niet op en zegt: “Hmmmmm.” “MAMA! Ik wil iets
vragen, en nu?” schreeuw ik. Verschrikt kijkt mama op. “Wat is er, Anne?” vraagt
ze. “Mama, wanneer werd oma een oma?” vraag ik. Mama begint hard te lachen.
“Dat weet je toch wel, Anne. Oma werd oma toen jij geboren werd”, zegt ze. “Nee,
dat bedoel ik niet. Ik bedoel, wanneer kreeg ze grijze haren en rimpels?” vraag ik.
Mama buldert nu van het lachen. “Nou Anne, net zoals ik, toen oma 40 jaar was,
kreeg ze haar eerste grijze haren en dat werden er steeds meer. En hoe ouder
je wordt, hoe meer rimpels je krijgt”, legt mama uit. “Waarom wil je dat weten?”
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vraagt mama. “Ooh niks, dat is voor een rekensom”, verzin ik. “Wat een rare
rekensom”, zegt mama en gaat weer verder haar krant lezen.
Mama laat haar haar altijd verven bij de kapper, daarom is het me nooit
opgevallen dat ze zo grijs is. Nu kan ze natuurlijk niet meer naar de kapper
vanwege corona, dus valt het extra op. Ik hoor mama er ook altijd over klagen als
ze met haar eigen vriendinnen aan de telefoon zit. Mama kijkt ook heel vaak in de
spiegel en bekijkt dan haar kruin en trekt haar wangen strak naar de zijkanten. Ze
denkt dat ze daar mooier van wordt, maar ik vind het geen gezicht. Rimpels zijn
best mooi.
Ik kijk nog eens goed naar het gezicht van mama. Weet je wat? Ik ga mama
niet doodlen, maar ik ga een mooie potrettekening van haar maken. Dan zal ze
straks vast heel blij zijn. Eens even kijken, ik begin bij de vorm van haar gezicht
en de oren. Dan maak ik de ogen. Wist je dat ogen precies in het midden van
je gezicht zitten? Dat heb ik geleerd met tekenen op school. Rond de ogen van
mama zitten wel een paar streepjes aan de zijkant. Oma heeft streepjes door
haar hele gezicht, maar mama alleen tussen haar ogen, naast haar ogen en bij
haar mondhoeken. Zou mama weten dat ze daar rimpels heeft? Ik durf het niet
te vragen, straks wordt ze nog onzeker en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
Ik moet het al helemaal niet vragen als papa en Max in de buurt zijn, want die
maken de hele dag al grapjes over het haar en de rimpels van mama.
Op dat moment kijkt mama op en zoekt met haar ogen en hand naar haar
kop koffie. Mama ziet mij ijverig bezig zijn in een schriftje en denkt dat ik
rekensommen aan het maken ben. “Hoe gaat het, Anne?” vraagt mama. Oké,
misschien is nu het moment daar. Papa en Max zijn niet in de buurt, dus ik vraag
het gewoon. “Mama, weet je dat je rimpels hebt bij je mond en ogen?” Mama
moet heel hard lachen. “Ja, natuurlijk weet ik dat. Dat zie ik elke dag in de spiegel!”
zegt mama gespeeld verdrietig. “Vind je dat dan erg?” vraag ik. “Ach, welnee! Het
hoort erbij. Al zou ik wel heel erg graag weer naar de kapper willen. Dat haar kan
echt niet meer.”
Mama is altijd veel met haar uiterlijk bezig. Ikzelf vind nagellak wel leuk, maar
mama smeert ook van alles op haar gezicht. Laatst schrok ik echt heel hard. Ik
dacht namelijk dat er een spook in de badkamer stond. Ik was op mijn kamer aan
het spelen en toen moest ik heel nodig plassen, dus rende ik naar de badkamer.
Toen ik de deur opendeed, stond daar iemand met een wit gezicht, het enige
wat ik nog kon zien waren de ogen. Ik moest heel hard gillen en het witte gezicht
begon zo hard te lachen dat er allemaal kreukels in kwamen. Toen pas zag ik dat
het mama was die daar stond. Ze had een masker opgedaan. Nou, ik snap niet
dat je jezelf zo wit maakt, het heeft toch geen zin en is ook nog eens heel eng.
“Mama, ik moet naar de wc”, zeg ik. “Dat is helemaal goed. Ga maar!” zegt mijn
moeder, terwijl ze niet opkijkt uit haar krant. Dit is het moment om de kleurtjes uit
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de kast te pakken en naast me op een stoel te zetten, zodat mama het niet ziet.
Nu kan ik het portret ook meer kleur geven. Mama heeft blauw met groene ogen
en roze lippen. Ze draagt kleine gouden oorbelletjes. Ik vind het raar dat je geen
gouden potloden hebt en pak daarom geel en bruin en mix het, zodat het net
goud lijkt. Mama draagt een witte blouse en ik teken de kraag daarvan. En omdat
ze haar haar altijd vast heeft, maak ik een mooi knotje op haar hoofd. Dan pak ik
natuurlijk het grijze potlood en begin driftig het haar grijs te kleuren. Ja, zo kloptie!
“Mama, ik heb iets voor je gemaakt”, zeg ik heel tevreden. Mijn moeder kijkt
op, “Oh ja? Wat dan?” vraagt ze. “Oké, daar komt-ie dan hè!” roep ik, terwijl ik
de portrettekening naar voren tover. Op dat moment komen Max en papa net
binnen. Ze zien de tekenig en beginnen heel hard te lachen. Mama kijkt verschrikt.
“Ik lijk op oma!” roept ze verbaasd. “Ja, je lijkt op oma!” lachen Max en papa in
koor.
Als mama mij ’s avonds naar bed brengt, fluistert ze in mijn oor “Ik vond het een
hele mooie tekening, Anne. Maar ik voel me nu wel een beetje oud.” Ik snap het
niet helemaal en vraag “Maar waarom vind je het dan zo erg om oud te zijn?”
“Nou Anne, oud zijn is niet erg, maar op oma lijken dat wil ik nog niet.” “Maar
mama, je lijkt echt niet op oma, hoor!” zeg ik en geef haar een knuffel. “Je bent
lief, Anne”, antwoord mama, en ze geeft mij een knuffel terug.
De volgende dag ben ik mijn slaapkamer een beetje aan het opruimen en moet
ik weer heel nodig plassen. Dus ik loop naar de badkamer. Ik schrik en begin te
schreeuwen. Er staat een wezen met paars haar in de badkamer. Mijn moeder
moet hard lachen. “Ik heb toch maar even wat haarverf gekocht en ben mijn haar
nu aan het blonderen. In de hoop dat ik iets minder op oma lijk.” Ze knipoogt naar
me. Ik snap niks van mijn moeder.
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Meespelen in de ﬁlm van
groep 8
Geschreven door Elma Vriezekolk

Triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingggg. De deurbel. Sjongejonge, dat was een lange bel. Dat is vast
geen belletjeleller, want die rennen altijd heel snel weg.
Ik doe de deur open, het is Lana.
“Hoi Lana,” zeg ik, “wat kan ik voor je doen?”
“Mag ik even binnenkomen?” vraagt ze.
Lana is ons buurmeisje. Ze zit op onze school, maar dan al in groep 8. Ze gaat
na de zomer naar de middelbare school. Best een gek idee. Eerst ben je de
alleroudste op school en vindt iedereen je leuk. En dan na de zomer ben je de
jongste op school en zijn de oudere kinderen al bijna 18.
Ze heeft altijd van die lekkere gekke acties. Alle kinderen in de buurt vinden haar
leuk, omdat ze altijd zo vrolijk is.
“Ja hoor, kom maar binnen. Anne is er niet, kwam je voor haar?” vraag ik.
“Nee hoor, Max. Ik kom voor jou, of voor je ouders. Maakt eigenlijk niet zoveel uit.”
“Hé, Lana, wat leuk dat je even langskomt.”
Mama komt erbij staan.
“Kom je even binnen om wat te drinken? Ik ben zo benieuwd naar hoe het voor
jou is nu je bijna klaar bent met school.”
Lana huppelt de woonkamer in. Vrolijk als altijd.
“Het is eigenlijk een hele rare tijd”, begint ze. “We waren namelijk al best een tijdje
aan het oefenen voor de musical, maar die gaat nu dus niet meer door.”
Oh ja, da’s waar ook. Ze kunnen natuurlijk niet meer oefenen met alle kinderen en
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al helemaal niet meer optreden voor alle kinderen van school, opa’s, oma’s, wie
dan ook.
“Maar we hebben met alle groepen 8 iets leuks bedacht”, gaat ze verder. “We
gaan een film maken, zodat we die aan alle ouders kunnen sturen. Dan neemt
toch iedereen een soort van afscheid van ons. En heel eerlijk gezegd, een musical
is misschien wel leuk, maar ik vind een film eigenlijk ook best tof, want die kun je
nog heel vaak terugkijken en aan heel veel mensen doorsturen. Ook naar mensen
die anders niet bij de musical hadden kunnen komen kijken.”
Daar heeft Lana wel gelijk in. Wat slim eigenlijk.
“En wat kunnen wij daarin voor jou betekenen, Lana? Want je komt vast niet
alleen om dit te vertellen”, vraagt mama.
“Klopt. Ik heb een vraag aan jullie. Nou, eigenlijk heb ik twee vragen. Allereerst:
hebben jullie nog verkleedkleren in huis die ik kan gaan gebruiken voor de film? Ik
zoek iets met veel kleuren. Jurken, blouses, hoeden, maakt niet uit wat. En iets met
dierenkostuums.”
“En je tweede vraag?” vraag ik haar.
“Ja, Max, daar heb ik jou eigenlijk bij nodig. En Anne. Want we zoeken nog wat
figuranten en volgens mij kunnen jullie dat heel erg goed.”
Figuranten? Dat woord ken ik niet. Wat bedoelt ze?
Mama ziet dat ik het niet begrijp.
“Figuranten zijn acteurs die meedoen, maar niet per se iets hoeven te zeggen. Die
lopen bijvoorbeeld achter in het beeld langs. Als vulling zeg maar”, zegt ze .
Dat lijkt me wel superleuk. Dan ben ik dus een acteur, terwijl ik geen teksten uit
mijn hoofd hoef te leren. Gelukkig maar, want daar ben ik niet zo goed in.
“Ja, dat wil ik wel”, zeg ik. “Zal ik straks, als Anne thuis is, vragen of ze dat ook wil?”
“Ja, graag”, veert Lana op. “Dan ga ik nu terug naar huis om verder te gaan met
het script.
“Script?”
“Oh sorry, Max, ik lijk wel een vakidioot. Een script is het verhaal dat we straks in
de film gaan spelen. Een boek van de film, zoiets.”
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Aha, nu snap ik het.
“Oh, maar nu vergeet ik of jullie inderdaad verkleedkleren hebben.”
“Ja hoor”, zegt mama. “We hebben een hele grote kist met carnavals- en
verkleedspullen. Ik denk dat je daar wel het een en ander uit kunt halen. Ik zal
hem vanmiddag even van zolder halen, kom dan morgen maar kijken. Dan weet
je ook of Anne mee wil doen.”
“Oh ja, en nog iets …” Lana twijfelt. “Maar dat vertel ik morgen wel.”
Ze loopt naar de voordeur, zwaait ons gedag en rent verder de straat in.
Wat had ze nog meer willen vertellen? Nou, dat horen we dan morgen wel.
Anne komt een uur later binnen. Ze was even een rondje skaten op haar nieuwe
skates. Haar helm staat scheef op haar hoofd.
“Je moet je bandje wat strakker doen, Anne,” zegt mama, “anders heeft die helm
helemaal geen zin”.
Anne zucht. Ze is moe.
“Ik vind het allemaal maar saai, hoor”, zegt ze. “Iedere dag lijkt wel een beetje
hetzelfde.”
“Nou,” roep ik, “misschien heb ik wel iets heel leuks voor je! Lana was net hier en ze
vroeg of jij en ik als viranten in de film van groep 8 willen spelen. Vind je dat niet
heel erg leuk?”
“Viranten? Wat zijn dat?” vraagt Anne.
“Figuranten”, zegt mama. “Figuranten.”
“Ah, figuranten! Dat ken ik wel, dat woord. Betekent dat, dat we dus mee mogen
spelen, maar dat we niet hoeven te praten?”
“Ja, dat klopt, we hoeven alleen maar een beetje in beeld te lopen”, zeg ik.
“Heel leuk”, zegt Anne. “Dan worden we dus acteurs, Max. Altijd al willen zijn.”
Anne wil van alles weten. Welke kleren we dan aandoen. Of we dan make-up op
mogen. Hoe we in beeld moeten lopen. Wel of niet lachen. En nog veel meer.
“Ik weet verder nog niks”, zeg ik. “Lana komt morgen om door onze
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verkleedspullen te snuffelen en dan zal ze ons ook vertellen wat er in het shift
staat.”
“Shift?”
“Script”, corrigeert mama.
“Oh ja, script. Het verhaal van de film, heeft Lana me uitgelegd.”
Wat een lastige woorden.
Anne is helemaal enthousiast. Ze ziet zichzelf al helemaal als filmster.
Als een diva, noemt ze het zelf. Ze denkt zelfs dat ze misschien wel beroemd kan
worden met deze rol. Ik vind het zelf nog wel een beetje spannend. Ik hoop niet
dat ik bijvoorbeeld rode wangen krijg als ik in beeld loop. Of dat ik bijvoorbeeld
struikel. Ik kan nog weleens onhandig zijn als iets spannend is. Dat had ik
bijvoorbeeld toen we met een weeksluiting in een polonaise het podium opliepen.
Ik liep vooraan, dus ik was als eerste te zien. Ik struikelde over mijn eigen voeten
en je begrijpt het al … iedereen uit de klas viel over elkaar heen. Ik schaamde me
dood! Ach, ik ben nu samen met Anne, en ik hoef niks te zeggen, dus dan komt
het vast wel goed.
Anne komt mijn kamer inlopen. Helemaal opgedoft!
“Hoe zie ik eruit, Max?”
Ze heeft een megaglitterjurk aan, hoge hakken en een pruik uit de
verkleedklerenkist, en oogschaduw en lippenstift op.
“Euhh, ja, mooi, denk ik?”
Eerlijk gezegd vind ik het niet zo mooi, maar ik wil Anne ook niet beledigen.
“Wat doe jij aan, Max?”
“Moeten we niet eerst even horen wat Lana voor ons bedacht heeft? En wanneer
ze gaat opnemen?”
Volgens mij wil Anne dit niet horen, maar wil ze vandaag vooral nog heel lang in
deze kleren rond blijven lopen. Ach, meisjes, ik snap er soms niks van.
Als we ’s avonds aan het eten zijn, kletst Anne de hele tijd over haar nieuwe
carrière als actrice.
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“En naar welke school kun je gaan, na de basisschool, als je dit als werk wilt gaan
doen?”
Papa en mama proberen af en toe van onderwerp te veranderen, maar als Anne
eenmaal op dreef is …
De volgende ochtend is ze al vroeg op.
“Zal ik Lana gaan halen?” vraagt ze.
“Ja, ga jij maar naar Lana. Zeg maar dat de verkleedkleren hier klaarstaan en
dat ze er van alles uit mag gebruiken voor de film”, zegt mama.
Even later komt Anne terug met Lana.
“Hoi Lana, wil je wat drinken?” vraagt mama.
“Ja, lekker, ik lust wel wat limo”, antwoordt Lana.
Anne zit onrustig op haar stoel te wippen. Lana merkt dat Anne ongeduldig is.
“Anne, wat is er?”
“Kun je al iets vertellen over de rol die we krijgen?” vraagt Anne. “Ik ben zo
benieuwd.”
Ik begrijp niet waar Anne zich zo druk over maakt. We hoeven toch alleen maar
even in beeld langs te lopen?
“Ik was gisteren nog een beetje aan het script aan het werken”, begint Lana. “Het
verhaal gaat namelijk over een groep kinderen die verdwaalt in een bos. Als ze op
een verlaten stuk in het bos zijn, horen ze ineens geritsel. Ze worden bang. En dan
lopen er twee beren in het bos waar ze heel hard voor wegrennen …”
We luisteren allemaal geboeid naar Lana. Wat kan ze dit goed bedenken en
vertellen.
“En wanneer komen wij dan voorbij?” vraagt Anne.
Ik denk dat ik het al wel weet. En ik denk dat Anne behoorlijk teleurgesteld zal zijn.
Ik neurie: Ik zag twee beren …
“Max, hou eens op, ik wil de rest horen”, roept Anne en ze kijkt me boos aan.
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“Euhh,” zegt Lana, “die beren … dat zijn jullie.”
Even blijft het stil. Anne slikt.
“Maar … beren hebben toch geen mooie jurk aan, of make-up op?” vraagt Anne
zacht.
“Nee”, zegt Lana. “Had je het idee dat je een belangrijke rol zou krijgen?”
Anne denkt na. “Misschien vooral een beetje gehoopt, ja. Maar het is ook oké om
samen met Max een beer te zijn. Misschien ook wel lekker makkelijk, hoeven we
alleen maar een pak aan.”
“Maar ik zorg er natuurlijk voor dat jullie namen bij de aftiteling komen te staan.
Dan word je toch een beetje bekend bij heel veel mensen die de film gaan kijken.
Hoe wil je dat de beren heten en welke naam van jullie mag ik eronder zetten?”
Ik geef door dat ik graag ‘Beer Brutus’ wil heten, gespeeld door ‘Max, de
ontembare’.
“En jij, Anne?” vraagt Lana.
“Ik wil graag ‘Lady Bear’ heten, gespeeld door ‘Anne Double Diva’”, giechelt Anne.
Misschien kan Anne als ze zelf in groep 8 zit wel een hoofdrol spelen in een film, of
in de musical. Ik vind het prima hoor, zo’n bijrolletje. Heb er nu wel zin in!
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Moeten wij ook een prik?
Geschreven door Elma Vriezekolk

Ik zit op mijn kamer en verveel me. Lot kan vandaag niet afspreken en het regent
buiten. Ik ben ook wel een beetje klaar met gamen. Wat zal ik gaan doen?
Ik kijk even in m’n agenda, misschien ga ik deze week wel leuke dingen doen, eens
even kijken.
Oh, help! Ik zie ineens dat ik over anderhalve week een spreekbeurt heb. Oh nee,
niet ook dat nog! Dan maar lekker Instagram afstruinen, ik heb nu echt geen zin
om hierover na te denken.
Tijdens het eten zit ik een beetje voor me uit te staren.
“Gaat het Anne?” vraagt papa.
“Ja hoor”, zeg ik, “Ik verveel me alleen enorm vandaag. Echt niks te doen.”
“Misschien kun je me straks anders even helpen met de zolder opruimen? Er
liggen ook allemaal spullen van jou die misschien wel weg kunnen. Ruimt lekker
op”, zegt papa.
“Euhhh, nee hoor, zo erg is het nu ook weer niet om me te vervelen. Ik verzin wel
iets.”
Ik ga dus echt die zolder niet op, met al die spinnen en muffe dozen.
“Ik ga denk ik beginnen aan mijn spreekbeurt. Die is over anderhalve week.”
“Nou, dan mag je inderdaad wel beginnen”, zegt mama, “Dat is niet eens zo heel
lang meer.”
Mama wil altijd zo op tijd beginnen met dingen. Ik lijk wat dat betreft echt veel
meer op papa. Komt toch altijd wel goed, ook als ik eigenlijk te laat begin. Nou ja,
meestal dan.
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En nu komt het lastige deel: waar ga ik mijn spreekbeurt over houden? Waar
weet ik zelf weinig van? Niet weer over corona, daar zijn we nu echt wel mee
doodgegooid. Jacqueline heeft haar spreekbeurt er al over gehouden. Jesse
vertelde over aerosolen. Supervies, dat zijn druppeltjes die bijvoorbeeld uit je
mond of neus komen, waarmee je andere mensen kunt besmetten. Getver! Ik zie
nu de hele tijd voor me dat er van die druppeltjes bij mensen uitvliegen.
Ineens weet ik het. Ik ga mijn spreekbeurt houden over iets dat een einde kan
brengen aan die stomme corona. Op het journaal hebben ze het steeds over
vaccinaties en dat die er misschien binnenkort wel zijn en dat we dan eindelijk uit
de crisis kunnen komen.
Ik weet daar eigenlijk heel weinig over, terwijl mama al wel heeft verteld dat we
als kind al meer vaccinaties hebben gehad tegen mazelen, de bof, tetanus enzo.
Gekke ziektes die gelukkig niet vaak meer voorkomen. En dat komt dus door die
vaccinaties.
Nu ik weet welk onderwerp ik ga kiezen, kan ik aan de slag. Lekker, weer iets te
doen!
“En, ben je er al uit?” Mama steekt haar hoofd om de deur.
“Ja, ik weet welke onderwerp ik ga kiezen. Nu kan ik mooi verder.”
“Vertel eens.” Mama wil graag horen waar ik mijn spreekbeurt over ga houden.
Stiekem vindt ze het zelf wel leuk om eraan mee te werken volgens mij.
“Ik ga mijn spreekbeurt houden over vaccinaties. Ik hou van oplossingen en niet
van problemen. We kunnen het wel de hele dag hebben over hoe vervelend
corona is en hoeveel besmettingen erbij zijn gekomen en zo, maar ik wil het
hebben over de oplossing: vaccineren!” zeg ik vol overtuiging.
Mama kijkt me aan. “Wat een prachtig betoog!” zegt ze. “Ik zou als meester je nu
al een dikke voldoende geven voor deze positieve instelling Anne!”
Nou, zo gemakkelijk zal dat helaas niet gaan, maar toch fijn dat mama
enthousiast is.
“Ok, waar zullen we beginnen?” gaat ze verder.
“Ho ho, mam”, zeg ik, “Ik snap je enthousiasme, maar ik wil toch graag eerst zelf
beginnen. Juist de indeling gaan maken vind ik een van de leukste dingen.”
Mama’s wangen worden een beetje rood. “Oh, stom van me Anne, sorry, ik vind
dit altijd gewoon té leuk om te doen.” Ze geeft me een kus op m’n voorhoofd en
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verdwijnt weer naar beneden. “Veel plezier en als je hulp nodig hebt, weet je me te
vinden hè?” gilt ze nog na vanaf de trap.
Na een uurtje zweten ben ik al best wel ver met de indeling. Als dat eenmaal
staat, volgt de rest vanzelf. Gewoon Wikipedia afstruinen of filmpjes op YouTube
bekijken, alles is wel te vinden. Ik ben nu eigenlijk best moe, ik ga even op m’n bed
liggen.
Anne valt snel in slaap, ze is moe geworden van al dat harde werken. In haar
droom houdt ze haar presentatie in de klas en niet lang daarna komen er
allemaal vaccinaties in ons land en kan iedereen gevaccineerd worden. Het
was nog nooit zo leuk om geprikt te worden. Lange rijen voor de bibliotheken,
ziekenhuis, huisartsenposten, cafés, scholen. Overal kun je geprikt worden.
Mensen kruipen zelfs voor in de rij. Vaccineren was niet eerder zo leuk… En de
mensen die naar buiten lopen beginnen elkaar te knuffelen: iets dat ze al zo
lang niet meer hebben kunnen doen. Ze huilen, vallen elkaar in de armen. Zelfs
vreemden knuffelen elkaar, de wereld is mooier dan ooit. Anne staat natuurlijk
ook in de rij, samen met haar ouders, vrienden en buren. Zodra ze bijna aan de
beurt is, ziet ze meester Patrick die ook gevaccineerd gaat worden met z’n gezin.
Ze zwaait uitbundig naar hem.
De verpleegster loopt naar meester Patrick toe, praat even vriendelijk met hem
en zet de naald in zijn arm en dan…..iehhhhhhh Anne begint heel hard te gillen.
De meester loopt helemaal leeg, als een ballon. En om zich heen ziet ze allemaal
mensen leeglopen. Er gaat iets gruwelijk mis! Anne wordt helemaal bezweet en
hijgend wakker.
“Anne, wat is er?” vraagt mama, “Je bent helemaal bezweet en je was aan het
gillen!”
“Oh, mama, het was zo’n erge droom! Iedereen die gevaccineerd werd, liep
helemaal leeg als een ballon. Het was afschuwelijk. En meester Patrick…”
Ik realiseer me ineens dat het niet echt is, maar het voelt nog steeds alsof ik er net
bij was.
“Och liefje, kom hier, gooi anders even een lekkere plens water in je gezicht, dan
ben je weer terug in het echte leven. Hier lopen geen mensen leeg hoor”, lacht
mama.
Hoe langer ik wakker ben, hoe meer ik me besef hoe grappig de droom eigenlijk
was. Ben ik stiekem toch wel een beetje bang voor de vaccinatie denk ik.
De week na de gekke droom werk ik hard aan mijn spreekbeurt en ik ben reuze
tevreden kan ik je vertellen. De avond voor de spreekbeurt oefen ik altijd nog
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even voor mijn ouders.
“Ik ga mijn spreekbeurt houden over vaccinaties. Ik hou van oplossingen en niet
van problemen. We kunnen het wel de hele dag hebben over hoe vervelend
corona is en hoeveel besmettingen erbij zijn gekomen en zo, maar ik wil het
hebben over de oplossing: vaccineren!
Wat is vaccineren eigenlijk? Hoe wordt een vaccin gemaakt? Waarom is het
belangrijk dat we dit doen en waar helpt het tegen? …..
………….en tot slot: als jij straks het vaccin tegen corona mag krijgen: ga je dat dan
doen?”
Met die slotvraag beeïndig ik mijn spreekbeurt.
“Tja”, zegt papa, “Wat een goeie vraag op het eind. Dat vind ik eigenlijk best lastig
om te beoordelen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook wel spannend vind dat
er iets in een jaar ontwikkeld wordt, waar ze normaal gesproken veel langer over
doen. Maar corona krijgen kan natuurlijk ook heel verkeerd uitpakken.”
“Ik twijfel niet hoor”, roept mama, “Zet die spuit er maar in! Als ik dan tenminste
niet leegloop”, grinnikt ze. Mama en ik moeten hard lachen, papa snapt er niks
van.
Max steekt zijn vinger op. “Moeten kinderen eigenlijk ook een prik?”
Heel eerlijk, weet ik daar het antwoord niet op. Daar heb ik nog niks over gelezen.
“Goeie vraag Max! Ik ga vanavond even googlen of ik daar een antwoord op kan
vinden, want de kans is natuurlijk groot dat ik die vraag morgen ook krijg.”
Ik ga met een gerust gevoel slapen. Die spreekbeurt, dat komt wel goed morgen.
En meester Patrick zag er nog prima uit nadat ik vorige week die gekke droom
had gehad.
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De stad

Geschreven door Mélanie Rijs

Vandaag mag ik met mama mee. Het is vakantie, dus we hebben geen online
lessen en mama vind het niet zo’n goed plan om me de hele dag alleen thuis
te laten. Normaal gesproken ga ik dan bij een vriendje spelen maar vanwege
corona mag dat niet. En een uurtje of twee thuis vind ik wel oké hoor. Dan mag ik
altijd wat lekkers uit de kast pakken, een bakje chipjes of een koekje. En niemand
ziet dat het er stiekem twee zijn, haha. En weet je wat ook superfijn is… er is
niemand die zegt: “Max leg die iPad nou eens weg, of ga eens even lekker in de
tuin spelen.” Dus ik vind het best fijn om even alleen thuis te blijven zonder papa,
mama of Lot. Maar een hele dag lijkt me ook wel lang hoor. En tja oma woont
helemaal in Amsterdam, dus dat is al zeker een uur in de auto om er te komen en
we moeten ook nog terug natuurlijk.
Oma moet vandaag naar het ziekenhuis. Er is niks ernstigs hoor, maar ze is pas
geleden geopereerd en af en toe controleren ze of het goed met haar gaat. Ik
vraag mama wat ze eigenlijk gaan doen. Nou zegt mama: “Dan controleren ze
allerlei dingen. Of het bloed van oma goed is, en haar hartslag, en ze maken een
scan.” “Een scan, wat is dat nou weer?” vraag ik. “Ze maken dan een foto van de
binnenkant van je lijf, knap hé, zo dwars door je vel heen. Met een groot apparaat,
waar je even heel stil in moet blijven liggen”. “Oh, moet je dan al je kleren
uittrekken?” Mama moet lachen. “Dat vind ik een hele goede vraag van jou Max,
maar dat hoeft niet, ze mag gewoon haar kleren aanhouden. En als de scan klaar
is mag ze weer naar huis”.
Mama vraagt of ik nog even wil gaan plassen en dan gauw mijn schoenen en jas
aan wil trekken, we moeten gaan zegt ze. Onderweg legt mama uit dat we oma
ophalen en dan direct doorrijden naar het ziekenhuis. Het is allemaal even anders
nu, normaal maken we er een dagje van en gaan we bij oma koffiedrinken
en eten. Maar dat kan nu niet, we mogen niet bij oma binnenkomen vanwege
het coronavirus. Oma is natuurlijk al wat ouder en omdat ze pas geopereerd is
moeten we extra oppassen dat ze geen corona krijgt. Mama zegt dat oma nu
extra kwetsbaar is.
Als we in de auto stappen laat mama twee mondkapjes zien die ze in haar
tas mee heeft genomen. Ze vertelt dat we die straks op moeten doen. Zo’n
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mondkapje zorgt ervoor dat je zelf iemand anders minder snel kan besmetten.
Als je bijvoorbeeld hoest of niest, blijven de spetters – die anders door de lucht
vliegen – binnen je mondkapje. Daarom is het belangrijk dat je hem goed over je
neus en mond doet. En omgekeerd – als iemand anders moet hoesten of niezen –
krijg jij die spetters (ook wel aerosolen genoemd met een moeilijk woord) niet op
je gezicht. Hierdoor wordt het virus minder snel verspreid. En als iedereen ook nog
op 1,5 meter afstand van elkaar blijft dan krijgt het virus minder kans om zich te
verspreiden.
Het is best ingewikkeld allemaal, maar zowel de juf als papa en mama hebben
het al vaak uitgelegd. Best een vies idee eigenlijk die spetters in je gezicht, ik denk
dat ik later altijd maar een mondkapje op doe… Zie je het voor je, de hele wereld
voor altijd met een mondkapje op… Wel heel gek, maar jakkes bah het lijkt me
toch niet fijn. En trouwens, eigenlijk hoef ik helemaal geen mondkapje te dragen,
omdat ik nog geen 12 ben. Alleen kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen mogen
een mondkapje dragen als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Kinderen
schijnen het virus minder snel te krijgen. Maar ik doe het mondkapje zometeen
graag op, want ik vind het natuurlijk super belangrijk dat oma gezond blijft.
Ik kijk uit het raampje van de auto en zie dat we bijna in Amsterdam zijn. Ik
herken de weg naar oma’s huis want die hebben we al heel vaak gereden.
We stoppen bij het huis van oma en ik druk op de bel. Oma pakt haar jas van
de kapstok en stapt direct naar buiten. “Zo”, zegt ze , “Jullie zijn lekker op tijd”.
In plaats van een dikke knuffel houdt ze haar ellenboog op. Ik stoot met mijn
ellenboog tegen de hare aan. Het is een gekke manier van begroeten, net zoiets
als een boks met de vuisten tegen elkaar aan maar dan met ellenbogen, zo doen
we dat tegenwoordig. Oma zet ook haar mondkapje op en gaat naast mama
in de auto zitten. “Dag schat!” zegt ze, “Fijn je weer te zien. En fijn dat jullie met
me mee willen gaan”. Onderweg naar het ziekenhuis kletsen oma en mama
honderduit. Ik zit achterin, luister half naar hun verhalen en kijk uit het raam.
Nog twee straten dan zijn we bij het ziekenhuis. “Nou” zegt oma, “Dan zie ik jullie
straks weer”. Dat is waar ook, bedenk ik me. Mama had verteld dat we niet mee
het ziekenhuis in mogen. Ook alweer vanwege dat stomme virus. De hele wereld
lijkt wel op z’n kop te staan. Gelukkig kan oma dit prima zelf en red ze zich wel,
dat zegt mama altijd tenminste. “Bel me maar even als je klaar bent”, zegt mama
tegen oma. “Dan komen Max en ik je straks weer ophalen, wij vermaken ons wel”.
“Veel succes en tot straks”, oma zwaait naar ons en loopt het ziekenhuis binnen.
Oja, denk ik, hoezo vermaken wij ons wel, wat gaan we doen dan? Mama rijdt
inmiddels het parkeerterrein van het ziekenhuis af. Kom Max, zegt ze, we parkeren
straks de auto en dan zie je Amsterdam zoals je het nog nooit eerder hebt gezien.
Ik snap het niet helemaal, wat is er anders dan?
Als we geparkeerd hebben en uit de parkeergarage komen zie ik wat mama
bedoelt. We staan midden in Amsterdam, het is hier altijd druk er rijden altijd
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fietsers, scooters, auto’s en trams kris kras door elkaar. Ik ben er al een keertje
bijna aangereden door een fietser omdat ik niet goed links en rechts keek voor
ik over stak. Mama schrok zich helemaal te pletter, ze kon me nog net bij m’n jas
grijpen. En die fietser, die riep: “Hé, kun je niet uitkijken” en fietste daarna gewoon
hard door. Ook lopen er altijd enorm veel mensen. Zoveel dat je niet eens de
stoep meer kan zien.
Het zijn niet alleen mensen die in Amsterdam wonen maar ook heel veel mensen
die hier op vakantie naar toe komen, toeristen noemen ze die. Dat ziet er gek
uit joh, soms zie je zo’n groepje mensen lopen met een camera of telefoon in
hun hand en maar steeds overal foto’s van maken. Van de huizen, de grachten,
de rondvaartboten en vooral van elkaar. Ik zag zelfs wel eens iemand die met
zo’n groepje meeliep en van alles vertelde, een soort gids. Die hield een paraplu
omhoog in de lucht en riep “follow me, follow me”. Papa vertelde dat het: “volg
mij maar” betekent en die paraplu omhoog hield zodat ze haar niet kwijt konden
raken. En het regende niet eens! Dat vond ik echt super gek en moest daar hard
om lachen. Het is er ook zo druk dat ik het liefst mama’s hand vasthoud. Dat
doe ik eigenlijk niet zo vaak, ik vind dat niet stoer, maar ik wil haar hier echt niet
kwijtraken. Maar nu… De straten zijn leeg, de grachten zijn leeg. Ik zie zelfs geen
auto’s rijden. In de verte zie ik een fietser en er rijdt al tringelend een tram langs, ik
kijk… ook leeg!
Ik bedenk me… op de snelweg was het ook al zo rustig. Er reden wel wat
vrachtwagens maar weinig auto’s en ik heb ook geen camper of caravan gezien.
Dat was ook best gek eigenlijk. Ik vraag mama hoe dat zit. “Weet je hoe dat komt
Max, zegt ze. “Bijna iedereen werkt thuis, net als papa en ik. Dat moet, zo kan
het virus zich zo min mogelijk verspreiden. Alleen als het echt niet anders kan
mag je naar je werk. Als je bijvoorbeeld dokter bent en in het ziekenhuis werkt.
Of in een supermarkt, of een garage. Je kunt natuurlijk niet vanuit huis auto’s
repareren of mensen opereren.” “Oh ja, nu snap ik het ja, dat is natuurlijk zo”, zeg
ik. “En als je in een restaurant werkt, dat kan ook niet vanuit huis toch”, vraag ik.
“Nee”, zegt mama “Dat kan inderdaad niet. Alle restaurants zijn dicht. Ze mogen
geen mensen binnen ontvangen, je kunt dus niet uit eten”. “Oh, echt niet?” vraag
ik teleurgesteld. Ik had me al verheugd op een lekker broodje en misschien wel
een glaasje cola. “Nee” zeg mama, “Jammer hé. Maar ik heb een verrassing, kom
maar eens mee”. We lopen richting het park.
“Weet je” zegt mama, de restaurants zijn dan wel dicht er mogen geen mensen
komen eten, maar je kunt er wel eten afhalen. Dus je mag zo iets lekkers te eten
en drinken uitzoeken”. Vlakbij het park is een restaurant waar ze een loketje
hebben gemaakt. Het lijkt op een open raampje en het meisje binnen vraagt
door het open raam wat we willen bestellen. Maar ik weet toch niet wat ze
hebben? Ik kijk mama aan. “Kijk!” zegt ze, “Hier staat een bord op de straat, kijk
daar maar op. Ze hebben een broodje gezond, een pizzapunt of een tosti ham/
kaas”. “Mmm, een pizzapunt dat lijkt me wel wat”. “Doe mij er ook maar eentje”
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zeg mama “En hebben jullie ook nog iets lekkers voor erna?” Ze kijkt naar mij,
“Appeltaart?” Ik knik, dat vind ik de lekkerste taart. “Nog 2 punten appeltaart en
twee cola, alsjeblieft”, zegt ze tegen het meisje. We moeten even wachten tot de
pizza warm is. Als mama betaald heeft krijgen we alles keurig verpakt in zakjes
in een papieren tas mee. “Eet smakelijk!” roept het meisje ons na. We lopen het
Vondelpark in en zoeken een mooi plekje bij het water op. Mama tovert een
deken uit haar tas en spreidt die op de grond uit. “Kom” zegt ze, “We gaan lekker
picknicken”. Mmm die pizzapunt smaakt lekker zeg. Ik kijk om me heen. Hier is het
ook al zo stil. In de verte zie ik iemand met een hondje lopen. Verder is er niemand
in het park te zien. Ik vind het wel lekker rustig zo eigenlijk.
Als we de appeltaart en cola op hebben horen we de ringtone van mama onderin
haar tas afgaan. “Dat is vast oma”, zegt ze. Het is inderdaad oma, ze is klaar. Of
we haar weer op willen halen. We kloppen snel het kleed uit en nemen de tas met
lege zakken mee. Die gooien we wel in de vuilnisbak naast de ingang van het
park weg. We lopen naar de parkeergarage en rijden naar het ziekenhuis. Voor
de ingang van het ziekenhuis zit oma in het zonnetje op een bankje te wachten.
“Zijn jullie daar al jongens, duurde het niet te lang?”. “Nee oma, het was reuzeleuk”
vertel ik haar. “Het was bijna helemaal leeg in de stad, en ik mocht een pizzapunt
én appeltaart én cola, en we gingen picknicken in een leeg park”. “Dat klinkt goed
jongen”, zegt ze. “Ja maar oma, ik hoop dat we snel weer bij jou thuis mogen
komen hoor. Het was wel leuk zo maar ik mis jouw knuffels wel.” “Ach lieverd”,
zegt oma, “Dat komt heus wel weer. Voor nu vind ik het fijn dat ik je gezien heb
en dat je een leuke middag hebt gehad. En superfijn dat jullie mijn taxi wilden zijn
vandaag”. We zijn bij oma’s huis aangekomen, ze geeft bij het uitstappen een
ellenboog en zwaait. De deur gaat achter haar dicht.
We rijden terug naar huis. Ik kijk uit het raam, het was een beetje vreemde dag zo,
maar het was wel leuk met de picknick en alles, ik ben er moe van. Ik dommel een
beetje weg, straks zijn we weer lekker thuis bij papa en Lot en ga ik ze vertellen
hoe leuk het was in de lege stad en wat voor lekkers we gegeten hebben.
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Oma’s verjaardag
Geschreven door Mélanie Rijs

Morgen is het zaterdag en dan is het feest, dan is oma jarig. Ik vind dat altijd
een superleuke dag, er komen dan veel ooms en tantes bij ze op visite. Opa
en oma kopen dan verschillende soorten taart om uit te kiezen. Ik ben eigenlijk
nooit zo goed in kiezen, want ik hou enorm veel van taart. Daarom mag ik altijd
van twee soorten taart een stukje, héérlijk vind ik dat. Max ook, en hij kiest altijd
slagroomtaart en rijstevlaai. Ik kies dan vaak appeltaart en chocoladetaart. O, en
er staan ook altijd lekkere snoepjes en chips op tafel.
Op de verjaardag van opa en oma komen ook al onze neefjes en nichtjes. Omdat
zij aan de andere kant van Nederland wonen, zien we ze niet zo heel vaak. Het is
veel te ver rijden om zomaar langs te gaan om even een uurtje koffie te drinken
en te spelen. Dat maakt de verjaardagen van onze familie juist zo leuk, iedereen
komt dan bij elkaar. De grote mensen zijn dan altijd zo druk met kletsen en
bijpraten dat ze helemaal niet op ons letten. En dat is mooi, want dan kunnen wij
lekker onze eigen gang gaan.
Maar dit jaar … is alles anders. Door het coronavirus kan oma haar verjaardag
niet vieren. Sterker nog, we kunnen niet eens bij haar op bezoek gaan. Ministerpresident Mark Rutte vertelde tijdens de persconferentie (dat is eigenlijk gewoon
een toespraak) op televisie, dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven.
Dan kan het virus zich minder snel verspreiden en worden er hopelijk minder
mensen ziek. Gek hoor, nu gaan we opeens niet meer naar school en zijn papa
en mama onze meester en juf geworden. Papa en mama gaan ook niet meer
naar hun werk. Ze werken thuis in de woonkamer met de laptop aan de eettafel,
of bellen soms in de slaapkamer met hun collega’s. Best gek vind ik dat. Ik moet
er wel aan wennen, maar vind het wel fijn dat ze nu zoveel thuis zijn. Ik mag ook
niet meer met mama mee om boodschappen te doen. Ze gaat helemaal alleen
naar de supermarkt en haalt dan meteen voor de hele week alle boodschappen.
Ze vertelde dat je niet meer zo de winkel in mag lopen, maar altijd een
winkelwagentje mee moet nemen. Dan kun je makkelijker 1,5 meter afstand
houden. Eigenlijk zou ik dat weleens willen zien. Lijkt me best gek, dat slalommen
met karretjes om maar genoeg afstand van andere mensen te houden. Opa en
oma gaan nu helemaal niet meer naar de winkels. Ze bestellen de boodschappen
op internet en dan komt er ’s avonds zo’n grappig klein vrachtwagentje dat de

64

boodschappen brengt.
Ik ben nu al drie weken niet meer bij opa en oma geweest. Normaal loop ik elke
donderdag vanuit school en samen met Max naar ze toe. We kletsen dan wat en
blijven er altijd eten. Dat kan makkelijk, want opa en oma wonen maar een paar
straten van onze school vandaan. Ze vinden het wel een beetje spannend dat
we samen naar ze toe lopen, maar papa en mama zeggen dat we daar groot
genoeg voor zijn. We hoeven maar één keer over te steken en letten altijd goed
op. Opa staat dan altijd buiten bij het tuinhek te kijken of we er al aankomen.
Ik mis ze wel heel erg, en vind het heel jammer voor oma dat ze haar verjaardag
nu niet kan vieren. Samen met mama hebben we voor oma cadeautjes besteld
op internet. Een mooi boek dat ze graag wil lezen, een fles bodylotion en een
lekkere doos met chocolaatjes, die zou ik ook wel lusten. Gisteren werden de
cadeautjes bezorgd. Wel raar hoor, nu hébben we de cadeautjes voor oma, maar
hoe krijgen we ze nou bij haar als we niet naar oma en opa toe kunnen?
Papa en mama hebben een verrassing voor oma geregeld. Ik ben zó nieuwsgierig
wat dat is. Het is niet alleen een verrassing voor oma, maar ook voor ons, want
mama doet er vréselijk geheimzinnig over … Ze was gisteren opeens spoorloos
en papa vertelde dat ze boven aan het bellen was om nog even wat dingetjes te
regelen voor oma’s verjaardag. Hmm, ik ben héél benieuwd.
Dan is het eindelijk zaterdag, oma’s verjaardag én tijd voor de verrassing. “Max,
schiet nou op”, roept mijn moeder onderaan de trap. Max is een echte treuzelkont,
en in plaats van zich aan te kleden, ligt hij languit op het kleed in zijn kamer met
zijn lego te spelen. Ik was vanochtend al supervroeg wakker en heb een kaart
voor oma gemaakt. Ik heb er slingers op getekend en er ‘hartelijk gefeliciteerd’ op
geschreven met van die sierlijke letters, handletteren noemen ze dat. Ik vind de
kaart best goed gelukt en ik hoop dat oma hem ook mooi vindt!
Beneden bij de trap staat een grote tas. Wat zou daar inzitten? “Mam, mag ik
kijken wat erin zit?” vraag ik. “Ja, hoor,” lacht mama, je bent een nieuwsgierig
aagje en daarom hou ik zoveel van je. Ik kan jouw hulp en die van Max straks
goed gebruiken”. Oh, nou wil ik helemaal weten wat er in de tas zit … ik kijk en zie
een grote doos. “Wat zit daar allemaal in?” vraag ik. Mama somt op: “Cadeautjes,
taart, een fles met bubbelwijn, ranja, gebaksbordjes, vorkjes, slingers, ballonnen,
een zak chips, snoepjes, van die kaasjes die opa altijd zo lekker vindt en de
favoriete stukjes worst van oma, allemaal lekkere hapjes en drankjes.” “Maar
huh, hoe kan dat dan …” Mama lacht. “Let jij maar eens op. Oma kan geen feestje
geven, maar wij gaan haar wel een miniverjaardag bezorgen!”
Max is gelukkig ook klaar en papa heeft de fietsen klaargezet in de tuin. De grote
tas past maar net aan het stuur. We fietsen samen naar opa en oma. Wat gek …
het is heel stil op straat nu de meeste mensen thuis blijven, we komen onderweg
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bijna geen verkeer tegen. Mama heeft opa gevraagd of hij oma even kan
afleiden. En dat is vast gelukt, want als wij in de achtertuin komen en de fietsen
onder het afdakje zetten, zijn ze nergens te bekennen. Mama haalt de grote tas
van het stuur. Ze heeft gelukkig ook aan touw en plakband gedacht, en met z’n
drietjes hangen we de slingers aan de schutting. Dat ziet er leuk uit, zeg! Papa is
de opblaas-chef en heeft al 20 ballonnen opgeblazen. “Poeh, ik word een beetje
licht in mijn hoofd”, zegt hij. Ik help hem met de laatste ballonnen op te blazen,
en mama en Max hangen ze in de appelboom, aan de struiken en zelfs aan de
waslijn. Het ziet er vrolijk en feestelijk uit. Snel legt mama een gekleurd kleedje
op de tuintafel en zet er 2 schoteltjes en glazen op. Hé wat gek, wat doet papa
nou? Hij haalt uit de schuur de klaptafel tevoorschijn die we altijd gebruiken als
we met de hele familie bij opa en oma in de tuin eten. Wat gaat hij daar nu mee
doen? Hij zet de tafel zorgvuldig aan de andere kant van de tuin. Daar zet mama
4 bordjes en 4 glazen klaar. Oh, nu begrijp ik het! We mogen natuurlijk niet bij opa
en oma binnenkomen of aan tafel zitten, omdat we 1,5 meter afstand moeten
houden. Maar nu die klaptafel aan de andere kant van de tuin staat, kunnen we
wél samen in de tuin zitten.
We zijn net op tijd klaar. Ik zie opa en oma voor het keukenraam. “Lang zal ze
leven, lang zal ze leven”, zingen we met z’n allen. Ik zie een grote lach op haar
gezicht verschijnen, maar ook een traan over haar wang rollen. “Ach lieverds, wat
vreselijk lief van jullie, en wat heb ik jullie gemist.” Ik zou oma het liefst een dikke
knuffel en kus geven, maar dat mag nu niet. Mama doet op afstand net alsof ze
oma een knuffel geeft en blaast haar een handkus toe. Dat is een goed idee … zo
stuur ik oma op 1,5 meter afstand ook dikke knuffels en handkussen.
Opa en oma gaan aan de ene tafel zitten en wij met z’n vieren aan de andere.
Het is een beetje gek zo op afstand, maar wat superfijn dat we zo toch bij ze
op bezoek kunnen én dat we oma’s verjaardag samen kunnen vieren. Mama
lacht. “Gelukkig dat oma in het voorjaar jarig is,” zegt ze, “anders hadden we
de partytent moeten neerzetten en de houtkachel aan moeten steken”. Papa
heeft de cadeautjes voor oma al klaargelegd bij haar bord en ook de hapjes en
drankjes netjes verdeeld over de twee tafels. Wat is dit een goed idee van papa
en mama! Oma zit te glunderen en ook opa heeft een glimlach van oor tot oor
op zijn gezicht. “Ach kind, wat heb je een mooie kaart voor mij gemaakt, die hang
ik straks op het prikbord”, zegt ze tegen mij. Ook met de andere cadeautjes is ze
helemaal blij. “Oh,” zegt ze, “wat ben ik verwend. Ik werd vanochtend wakker en
was eigenlijk een beetje verdrietig, omdat ik mijn verjaardag niet kon vieren. Maar
dankzij jullie is het een topdag!”
We eten taart en klinken in de lucht op een mooi nieuw levensjaar voor oma. De
volwassenen met een glaasje bubbels, en Max en ik met onze ranja. Natuurlijk in
mooie chique glazen, want dat maakt een verjaardag extra feestelijk! Ik hoop dat
we volgend jaar oma’s verjaardag weer met de hele familie kunnen vieren. Maar
eigenlijk was dit toch ook wel een bijzondere, gekke én mooie verjaardag!
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Anderhalvemeter vakantie
Geschreven door Elma Vriezekolk

“Gaan we dit jaar weer naar Italië, mam?”
Ik ben dol op Italië. Lekkere pizza’s eten, meestal mooi weer, lekker zwemmen en
zonnen, en tot heel laat opblijven. Ik hoor papa en mama af en toe praten over de
vakantie en dan zijn ze steeds aan het googelen, en zie ik landen die geel, oranje
en rood zijn.
“Wat betekenen die kleuren?” vraag ik aan mama.
“Dat betekent dat het wel of niet veilig is om naar dat land te reizen, Anne. Geel
betekent veilig, oranje betekent minder veilig, dus met een risico, en rood betekent
onveilig. Nu corona in sommige landen nog heel erg is, vindt de Nederlandse
regering het niet verstandig als Nederlanders daarnaartoe gaan op vakantie.”
“Kunnen we dan wel naar Italië?”
“Dat zijn we nu aan het uitzoeken. In Italië is corona heel erg geweest, dus we
moeten even goed kijken welk advies ze daarover geven. Er zijn zelfs landen
die niet willen dat Nederlanders komen, omdat we in Nederland minder strenge
coronaregels hadden. Ze denken dus dat Nederlanders het virus kunnen
meenemen naar hun land”, legt mama uit.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat wij als Nederlanders niet welkom zijn in andere
landen. Of dat wij worden gezien als virusdragers, wat gek!
Papa en mama kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het gaat lukken. “Het
is ook lastig om iets te boeken,” vertelt papa, “want als het land dan toch op slot
gaat, dan moeten we weer gaan annuleren.”
“En als we gaan vliegen,” gaat mama verder, “en een land gaat op slot, dan zou
het zomaar kunnen dat we in dat land moeten blijven, tot het weer opengaat.”
“Maar dat is toch helemaal niet erg? Dan kunnen we lekker heeeeeel lang in Italië
blijven.”
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“Ik snap dat jij dat niet zo erg vindt”, lacht mama. “Maar wij moeten natuurlijk wel
gewoon weer kunnen werken en vanuit Italië wordt dat een beetje lastig. En jullie
moeten na de zomer ook gewoon weer naar school.”
Max zit op zijn kamer, ik ga eens horen wat hij zou willen. Als ik naar boven
loop, gaan er allerlei gedachten door me heen. Stel nou dat we helemaal niet
op vakantie kunnen gaan, kunnen we dan iets anders verzinnen? Bijvoorbeeld
een camping in onze achtertuin maken, en dan vrienden uitnodigen die komen
‘kamperen’? Dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo verkeerd.
Voordat ik naar Max ga, ga ik eerst even naar mijn kamer om het uit te tekenen.
Dat werkt bij mij altijd het best. Als ik iets in mijn hoofd heb, vind ik het fijn om het
op te schrijven en te tekenen, dan wordt het nog mooier en echter. En dan kan ik
aan papa en mama laten zien hoe ik het wil hebben.
Als we nu de tuinset gewoon laten staan, dan is dat de plek waar we ’s ochtends
gaan ontbijten. Na het ontbijt smeren we dan de boterhammen om mee te
nemen in onze rugtas, samen met flesjes water, pakjes drinken en een appel. En
snoep natuurlijk! Daarna gaan we met de waterkoker water koken en dat gooien
we met afwasmiddel en wat koud water in een teiltje. Dan kunnen we afwassen in
onze achtertuin, net als op de camping. Ik denk dat dit het beste idee is, gewoon
lekker kamperen in onze eigen achtertuin.
Papa en mama roepen naar boven. “Anne, Max, komen jullie? We hebben iets
heel leuks te vertellen!”
We stuiven naar beneden. Wat zal het zijn?
“We mogen van opa en oma de camper lenen, dus we kunnen toch lekker op
vakantie. En dan kunnen we gewoon op het laatst beslissen waar we naartoe
gaan, want dan weten we ook welke landen het veiligst zijn. En, Anne, we hebben
nog iets heel leuks, maar dat vertellen we vanavond.”
Ik kan niet wachten wat ze nog meer te vertellen hebben. Kamperen met een
camper, dát is al superleuk, want we hebben nog nooit in een camper geslapen.
Dan heb je gewoon de hele tijd je huis bij je met alle spullen.
Max is ook dolblij, hij huppelt naar zijn kamer om alvast zijn spullen te gaan
pakken.
Ik ben benieuwd naar welk land we gaan. En hoe het is, om tijdens corona op
vakantie te zijn.
Wat zal ik allemaal meenemen? Jurkjes, mijn make-up natuurlijk, foto’s van mijn
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vriendinnen, korte broeken, mijn gympen, laarsjes, slippers …
Mama komt boven. “Anne, neem je niet te veel mee? We moeten best veel andere
spullen meenemen, dus haal niet je hele klerenkast leeg, oké?”
Oei, dan moet ik zeker de helft weer terugstoppen, denk ik.
Wel jammer dat ik Lot een paar weken moet gaan missen. Hopelijk hebben we
wifi op de camping, dan kunnen we in ieder geval facetimen.
Max gooit drie volle sporttassen op de overloop, volgepropt met speelgoed.
“Euhh, Max, ik denk dat je zeker de helft weer terug moet leggen hoor, want
mama zei net dat we niet te veel kunnen meenemen in de camper.”
Max loopt zuchtend terug naar zijn kamer.
“Oh ja, en ik moet natuurlijk ook nog kleren meenemen”, roept hij.
Daar moet ik wel een beetje om lachen, die Max.
Even later hangt mama de telefoon op.
“Het is geregeld!” zegt ze opgewekt.
“Wat is geregeld?” vraag ik haar.
“Zullen we het al zeggen?” Ze kijkt papa aan.
“Ja,” zegt papa, “doe maar. Ik denk dat ze heel erg blij zullen zijn.”
Jeetje, nu moet het niet te lang meer duren, hoor. Ik hou het niet meer. Wat is er
nou geregeld?
“We hebben gevraagd of de ouders van Lot het leuk vinden om samen met ons
op vakantie te gaan, want zij kunnen ook een camper lenen. En ze willen het
dolgraag, dus ze hebben ja gezegd!”
Wow, da’s even gaaf! Want wat is er nou leuker dan met je beste vriendin op
vakantie gaan? Ik ben echt dolblij. Wat hartstikke tof dat papa en mama dit
hebben geregeld.
“En gaat Kees ook mee?” vraag ik.
“Jazeker, Kees gaat natuurlijk ook mee. Dus dan kun je hem lekker vaak met Lot
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uitlaten.”
Als ik zelf een hond zou mogen kiezen, zou ik precies dezelfde hond willen hebben.
Zo schattig.
Een week nadat onze schoolvakantie is begonnen vertrekken we. We gaan dus
twee weken met twee campers op vakantie. Naar Duitsland. Duitsland is heel
groot, er is veel bos, er zijn veel meren en heel veel campings. En omdat het voor
ons nieuw is om met een camper op vakantie te gaan, moeten papa en mama
een beetje uitzoeken hoe dat allemaal werkt.
Lot is net zo bij als ik. Nu kunnen we de hele dag met elkaar kletsen en spelen
en met Kees knuffelen. Misschien kunnen we ook wel een keer een kleine tent
opzetten waar we dan een nacht in kunnen slapen.
Eenmaal op reis zitten Max en ik aan een tafeltje achterin. Papa en mama zitten
voorin. Dit voelt leuk. Reizen in een soort bus. En handig, die tafel, want we kunnen
gewoon lezen en spelletjes doen.
“Hebben jullie je mondkapjes bij je?” vraagt mama.
Oh ja, die moeten we natuurlijk steeds op als we ergens naar binnen lopen.
“Om mijn arm”, roepen Max en ik in koor. We hebben doekjes die je overdag
gewoon om je arm kunt knopen, of als haarband kunt gebruiken. En als je dan
bijvoorbeeld een toilet inloopt, kun je hem als monddoekje gebruiken. Heel
handig.
Wat hebben we een fijne vakantie. Lekker uitslapen, chillen, kletsen, over de
camping fietsen. Papa en mama hebben ook veel lol met de ouders van Lot. Je
kunt wel merken dat iedereen heel erg veel zin had in deze vakantie.
Bij de derde camping zit een heel mooi zwembad. We pakken onze spullen
in, monddoekjes mee en klimmen via een lange trap naar boven, naar het
zwembad. We hebben hartstikke veel zin om te zwemmen, want het is zó heet,
niet normaal. We hebben ook de hele vakantie nog geen druppel regen gehad.
We lopen het zwembad in.
De mevrouw achter de kassa vraagt in het Duits iets aan mama.
“Oh nee … we hebben niet gereserveerd”, zegt mama. “Dat moet hier natuurlijk
ook, net zoals in Nederland.”
“Nein … ist das ein problem?” vraagt mama in het Duits.
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De mevrouw knikt, we mogen er echt niet in, we hadden moeten reserveren.
Dat is balen zeg, nu moeten we helemaal teruglopen. Pfff, we hadden zo graag
wat af willen koelen in het water. Mama reserveert alvast voor morgen, zodat we
dan wél kunnen zwemmen. Het is toch allemaal een beetje anders, op vakantie
gaan tijdens corona: niet spontaan naar een zwembad, mondkapjes op …
“Ik ben helemaal klaar met corona”, moppert Lot. Ik voel precies hetzelfde.
Terug bij de camping gaan we dan maar liedjes oefenen, want vanavond zitten
Max, Lot en ik in de finale van The Voice. En onze ouders zijn de jury. Mama is
Anouk, papa Marco en de ouders van Lot zijn Sanne en Ali. Ze doen leuk mee, net
of het echt is.
’s Avonds na onze optredens zeggen de juryleden dat ze ons allemaal goed
vonden, maar dat er toch één winnaar is uitgekomen.
“We zagen bij één kandidaat,” maakt mama het spannend, “een combinatie van
een goede performance, een geweldige stem en een mooie Engelse uitspraak. En
de winnaar is … [tromgeroffel] … Lot!”
Hè, jammer. Ik had natuurlijk ook willen winnen. Maar als ik zie hoe blij Lot is, vind
ik het ook wel prima eigenlijk.
Op de laatste vakantiedag rijden we nog langs een zomerrodelbaan. Vet gaaf!
Dan ga je eerst met een karretje naar boven en dan zoef je van boven op de
berg via een baan naar beneden. En je kunt zelf remmen. Als je dat niet doet, ga
je echt megahard naar beneden.
Onze ouders blijven op het bruggetje staan om foto’s en filmpjes te maken en
wij mogen twee keer naar beneden. Met een eigen karretje en natuurlijk een
mondkapje op. En voordat we instappen moeten we onze handen desinfecteren.
Als ik halverwege de afdaling ben, wil ik mijn mondkapje over mijn gezicht
trekken en als haarband gebruiken, want het is veel te warm over mijn mond.
Maar ik ga zo hard dat dat niet lukt. Ik moet allebei mijn handen aan de knuppel
vasthouden, want anders vlieg ik echt uit de bocht. Daardoor blijft het mondkapje
op mijn gezicht hangen. Nou, je snapt, de foto’s waren hilarisch!
Al met al was het ondanks corona wel een hele toffe vakantie. Maar toch hoop
ik dat we volgend jaar weer lekker naar Italië kunnen gaan, zonder al dat gekke
gedoe. Misschien wel weer met de camper en misschien ook wel weer met Lot?
Dat zou even gaaf zijn …
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Vakantie aan zee
Geschreven door Jeltine Jans

Eindelijk is het zomervakantie, maar toch voelt het niet als zomervakantie. Ik
ben nog maar net weer op school en ik kan pas net weer naar voetbaltraining.
Gelukkig gaat deze zomervakantie het voetbalkamp wel door, want daar had ik
mij erg op verheugd. Papa en mama zeiden dat we dit jaar eigenlijk met onze
caravan op vakantie zouden naar Spanje. Spanje is heel ver rijden, wel twee of
drie dagen. Ik had eigenlijk wel zin om naar Spanje te gaan, want daar zitten hele
grote voetbalclubs. Ik ben echt fan van Messi, en Messi speelt bij Barcelona.
Papa had beloofd dat we een dagje naar het stadion van FC Barcelona zouden
gaan, zodat ik het veld van dichtbij kon bekijken. En misschien was ik Messi wel
in het echt tegengekomen, dat zou fantastisch zijn. Dat is echt mijn allergrootste
droom! Maar helaas, die droom valt dit jaar in duigen, want we gaan niet meer
naar Spanje, vanwege corona. Echt heel stom vind ik dat. Ik bedoel, corona is toch
al voorbij? We hoeven niet meer binnen te zitten, mogen weer naar school en de
voetbalclub, en op het Jeugdjournaal zeiden ze dat je gewoon weer op vakantie
kan naar Spanje.
Maar volgens mijn ouders is het niet zo simpel. Zij zeggen dat als je nu naar
Spanje op vakantie gaat, je met een mondkapje moet lopen en dat je niet
zomaar overal naartoe kan. Het stadion van Barcelona is ook dicht. Niks aan! Mijn
ouders zijn bang voor een tweede golf, of zoiets. Dus hebben ze een vakantie
naar Zeeland geboekt. We gaan twee weken op een camping staan vlak bij
de zee. Snap jij dat nou? Zijn mijn ouders bang voor een tweede golf, gaan ze
gewoon naar de zee! En als er ergens golven zijn dan is het aan zee. Ik vind het
helemaal niet fijn. “Hoezo gaan we nu naar de zee, pap”, vraag ik. “Ach Max, het
strand is heerlijk nu, met deze hittegolf!” Tweede golf, hittegolf, zee?? Mijn hoofd
slaat op tilt.
“Max, heb jij je koffer al ingepakt?” roept mama vanuit de caravan, die voor het
huis staat. “Nee!” schreeuw ik uit mijn slaapkamerraam. Ik ga onder de dekens
liggen. Ik wil niet naar de golven. “Max!! Schiet nou op!!” schreeuwt mama. “Ik wil
zo gaan!” Ik hoor aan mama dat ze boos is. Ik blijf onder mijn dekbed liggen, ook
al is het bloedheet. Het is buiten wel 31 graden. Dan hoor ik dat mama de trap
op komt gelopen. “Max, waar ben je?” roept mama. Ik hoor haar voetstappen de
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kamer binnenkomen, ik probeer niet te ademen en dan opeens wordt het dekbed
van mijn lijf gerukt. Mama staat over mij heen geleund en is behoorlijk boos.
“Waarom heb jij je spullen nog niet gepakt, Max?” vraagt ze geïrriteerd. “Ik heb
nog wel een lijstje voor je gemaakt.”
“Mama, ik ga niet mee. Ik ben bang voor golven”, zeg ik zachtjes. “Bang voor
golven? Wat is dat nou voor onzin, Max?” Mama is nog steeds geïrriteerd. “Vorig
jaar speelde je elke dag in de golven, samen met Anne, en toen was je ook niet
bang.” Mama klinkt verbaasd. “Ja, maar mama, jullie zijn ook bang voor de
tweede golf”, antwoord ik. “Ooh, bedoel je dat?” klinkt mama opgelucht. “Max, je
hebt verschillende golven”, legt mama uit. “Je hebt golven in haar, golven in de
zee, hittegolven als het heel erg warm is en virusgolven.”
Mama vertelt dat een tweede golf betekent dat ze bang zijn dat er weer meer
mensen ziek worden van corona, omdat mensen steeds minder afstand van
elkaar houden en je weer op meer plekken samen mag komen. Hierdoor kan
corona weer sneller verspreiden en als er een tweede golf komt, dan kan het
zijn dat er meer mensen ziek worden, in het ziekenhuis komen en misschien wel
doodgaan. “Ooh, dat is wel heel erg, mama!” zeg ik. “Jazeker jongen, daarom
gaan wij ook op vakantie naar de zee”, zegt mama. “Bij de zee heb je lekker veel
ruimte, ben je buiten en kun je afkoelen.” “Dus eigenlijk is het een heel goed idee
van jullie?” zeg ik. Mama knikt. “Mam, ik snap het niet zo goed”, zeg ik. “Aan de ene
kant mag je weer alles doen, maar het virus is dus nog niet weg?” Mama pakt de
kleurtjes en maakt voor mij een mooie tekening met allemaal golven. “Als de golf
laag is, dan zijn er een paar mensen ziek en als de golf hoog is, dan zijn er heel
veel mensen ziek”, legt mama uit.
Dan pakt mama de M&M’S. Deze uitleg wordt steeds beter, bedenk ik me. “Kijk, als
er één M&M corona heeft en die komt in de buurt van twee of drie andere M&M’S,
dan is de kans groot dat die M&M’S ook ziek worden”, vertelt mama. Ondertussen
begin ik rustig de M&M’S die mama op tafel legt op te snoepen. “Aah, nu snap ik
het. Dus je moet nog steeds voorzichtig zijn?” vraag ik. “Juist! Want als je dertig
M&M’S op een feestje hebt, kun je in één keer wel dertig M&M’S besmetten”, legt
mama uit, terwijl ze de M&M’S op tafel legt. Samen knabbelen we de M&M’S op.
“Goede uitleg, mam”, zeg ik met een grijns. We spreken af om niet te dicht bij
anderen in de buurt te komen, nog steeds goed onze handen te wassen en niet
de drukte op te zoeken. “Dat noemen ze het nieuwe normaal, Max”, zegt mama.
“En het oude normaal, is dat dan niet normaal?” vraag ik aan mama. “Nou Max,
ooit hopen we dat het oude normaal ook weer normaal is. Maar dat is een
verhaal voor een andere keer”, zegt ze, terwijl ze me een aai over m’n hoofd geeft.
“Pak nu je koffers maar snel in, want ik wil op vakantie!”.
Ik krijg ook weer veel zin in de vakantie. Ik spring uit mijn bed, dat toch al veel
te warm was. Samen met mama pak ik mijn spullen. Ik neem mijn zwembroek
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mee, mijn emmer en schep, en natuurlijk mijn opblaaskrokodil. Want met die
opblaaskrokodil kan ik alle coronagolven die in de zee zijn opeten. Nee, ik ben
niet meer bang voor golven en zeker niet die in de zee! Als ik na de vakantie naar
groep 3 ga, dan ga ik een spreekbeurt geven over golven, want ik denk dat ik heel
veel kan vertellen over alle golven die er zijn. Ooh, daar heb ik nu al superveel zin
in!

74

Geen gillende moeder meer
langs de lijn
Geschreven door Elma Vriezekolk

Mama zit de hele tijd te appen. Wat is er toch aan de hand? Ik weet het niet, maar
het zal wel weer voor haar werk zijn.
“Max, schiet je een beetje op?” vraagt mama. “Over tien minuten moeten we in de
auto zitten.”
Oh ja. Ik ren naar boven om mijn voetbalkleren aan te trekken. Vrijdagavond
lekker trainen en morgen weer een wedstrijd spelen. Ondanks al die gekke
coronamaatregelen gaat dit gelukkig wel door. Toen ik eerder dit jaar ook niet
meer mocht voetballen werd ik daar wel een beetje chagrijnig van.
Zodra we bij de voetbalclub aankomen buigt m’n moeder naar voren om me een
kus te geven.
“Wat is er?” vraag ik, “Waarom loop je niet mee?”
“Oh Max”, zucht mama, “Ik ben het je geloof ik helemaal vergeten te zeggen.
Ouders mogen niet meer langs de kant staan bij sportwedstrijden. Jij mag
gelukkig nog wel voetballen, maar ik mag je alleen maar afzetten en dan straks
weer komen ophalen. Corona hè?”
Mmm, niet echt leuk dit. Ik vind het altijd wel een gezellig momentje zo met m’n
moeder of vader naar de voetbal toe. Een vrijdagavond moment, waarna het
weekend is.
Tijdens de training ben ik het weer helemaal vergeten en zijn we lekker aan het
voetballen. De trainer is weer lekker op stoom, zoals altijd.
“Rennen Max, niet zo dromen!”
Ik trek een sprintje en schiet de bal vanaf de zijkant prachtig in de kruising. Zo, die
zit!
Na nog een paar lekkere acties zit de training erop. Bidon en jas mee en naar
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huis.
Mama staat al met de auto te wachten, ze heeft ondertussen boodschappen
gedaan, zegt ze.
“Hoe ging de training, heb je lekker gespeeld?” vraagt mama.
“Nou en of”, begin ik, “Ik denk dat ik wel een van de betere spelers was vanavond.”
Thuis spring ik onder de douche en kruipen we lekker met z’n viertjes op de bank
en gaan we film kijken.
De volgende ochtend moet ik alweer op tijd op en kleren aan voor de wedstrijd
van vandaag.
“Wie van jullie gaat er mee vandaag?” vraagt hij tijdens het ontbijt. “Of kunnen
jullie weer eens een keertje allebei mee?”
Papa en mama kijken elkaar aan, ze kijken een beetje verdrietig.
“Ik denk dat je het alweer vergeten bent Max”, zegt mama, “Maar ouders mogen
niet meer mee naar wedstrijden, weet je nog?”
Oh, ja, dat was ik inderdaad vergeten.
In de auto ben ik alweer volop bezig met de wedstrijd. “Ik ga vandaag echt
proberen om een mooie assist te maken, want de trainer zegt dat dat misschien
nog wel belangrijker is dan zelf scoren.”
Mama kijkt me trots aan. “Als je maar lekker geniet schat, dat vind ik het
allerbelangrijkst.”
Tijdens de wedstrijd gaat het best lekker. Alfons staat rechtsbuiten en ik op links.
We zijn goed op elkaar ingespeeld vandaag. We tikken de bal naar elkaar toe,
passeren de tegenstander alsof het niks is, Alfons geeft de bal voor en daarna
kan ik hem er zo inschieten. “Goal!” roept de trainer. En dan … dan is het helemaal
stil.
Ik kijk naar de zijkant: helemaal geen geluid. Nu merk ik pas hoe stil het is als mijn
ouders niet langs de kant staan. En dan vooral mama, want die maakt het meeste
lawaai. Dit is gek! Ik weet dat ik het soms ook wel irritant vond als m’n moeder iets
riep als ‘Kom op Max, wakker worden!’, maar als ik scoorde of een mooie bal gaf,
dan hoorde ik ook vaak applaus vanaf de kant. Mijn moeder is eigenlijk altijd wel
trots, ook als ik niet zo lekker heb gespeeld.
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Na de wedstrijd pakt ik mijn jas en bidon en loopt ik weer naar de auto.
“Heb je het fijn gehad?” vraagt z’n moeder.
Ik blijf een beetje stil.
“Ik vind het echt heel jammer dat ik niet meer kan kijken, ik geniet er altijd zo van
als ik je zie spelen.” Mama kijkt me aan met een lieve blik.
Nu barst ik in huilen uit. Mama schrikt er wel een beetje van, geloof ik.
“Wat is er schat? Is er iets vervelends gebeurd tijdens de wedstrijd?”
“Nee, ik vind het geloof ik echt helemaal niet leuk als jullie niet langs de kant
staan. Het is echt superstil! Ik had een geweldig goal gemaakt en nu hoorde ik je
helemaal niet juichen en klappen.”
“Oh, maar vond je dat juist niet altijd heel erg irritant?” vroeg mama.
“Ja, dat dacht ik wel, maar nu het er niet meer is, mis ik het heel erg.”
“Nou”, zegt mama, “Wacht maar tot dit allemaal voorbij is. Dan kom ik weer lekker
naar je wedstrijden kijken en meegillen vanaf de kant.”
Ik weet niet helemaal of dat nu de bedoeling is, denkt Max. Hoe ga ik dat nu tegen
mama zeggen? Misschien moet ik een soort van regels met haar afspreken. Dus
wanneer ze wel en wanneer ze niet mag gillen.
’s Middags spreek ik met mijn nieuwe vriend Thijs af. Hij zit ook in mijn
voetbalteam en we hebben tijdens de wedstrijd afgesproken om vanmiddag
samen te gaan voetballen.
“Hoi Thijs”, zeg ik, zodra ik bij hem thuis wordt afgezet. “Gaan we meteen
voetballen of eerst even gamen?”
“Kom eerst maar even binnen, wat drinken en wat lekkers eten.” Zijn moeder staat
achter Thijs, ik had haar nog niet zien staan. Ze wil eerst even wat kletsen om me
beter te leren kennen.
“Kwamen jouw ouders altijd naar de wedstrijd kijken?” vraagt ze me.
“Ja, eigenlijk altijd wel ja. Nu dat niet mag, vind ik het wel jammer en het is nu veel
stiller langs de kant.”
Thijs zit nog niet zolang in ons team, dus hij heeft nog niet meegemaakt hoe het
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is om publiek te hebben tijdens de wedstrijd.
“Is dat leuk om publiek te hebben, of is het dan juist spannender, omdat er zoveel
mensen meekijken?” vraagt hij me.
“Nee, hoor, zodra ik aan het spelen ben, ben ik vaak alweer vergeten dat er
publiek bij staat. Alleen wanneer het spannend is, en we dichter bij het doel van
de tegenstander komen, dan hoor je vaak allemaal geluiden uit het publiek, zoals
‘ohhhh’ en ‘ahhhh’. Dat is wel grappig en dat helpt ook wel een beetje. Dan vind ik
het nog leuker om een goal te maken!”
De moeder van Thijs veert op. “Dat ga ik straks ook doen, als we weer mogen
kijken Thijs. Ik kan niet wachten.”
Thijs stoot me aan en vraagt of ik even mee naar boven ga.
Eenmaal boven kijkt hij me bezorgd aan.
“Wat is er?” vraag ik.
“Mijn moeder kan nogal, euh ja hoe zeg ik dat, uitbundig zijn, als je begrijpt wat
ik bedoel”, zegt Thijs. “Op feestjes gaat ze ook altijd uit haar dak en zingen en
dansen enzo. Soms best gênant.”
“Nou, dat ken ik hoor”, stel ik Thijs gerust. “Mijn moeder kan ook zo zijn, maar
dan is ze vooral enthousiast en vergeet ze even dat wij daar dus niet op zitten te
wachten. Maar ik heb een idee! Als we nu eens een top-10 opstellen van regels
waar onze moeders zich aan moeten houden, dan zijn ze welkom tijdens onze
voetbalwedstrijden.”
“Goed idee!” zegt Thijs.
We gaan meteen aan de slag met stiften en papier.
“Gaan jullie niet gamen of voetballen?” komt zijn moeder op een gegevens
vragen.
“Nee, hoor, we zijn lekker aan het knutselen”, gniffelt Thijs.
Zijn moeder kijkt een beetje bedenkelijk. “Knutselen? Dat doen ze anders nooit”
zal ze wel denken.
Aan het einde van de middag komt mijn moeder me weer ophalen. Thijs en ik
vragen of ze even binnen wil komen en bij de moeder van Thijs wil gaan staan.
Mama kijkt me vragend, maar ze doet braaf wat we haar vragen.
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“Ok, mama’s, luister. We vinden het allereerst superleuk dat jullie ooit weer bij onze
voetbalwedstrijden kunnen komen kijken. Maar we willen wel graag wat regels
afspreken over wat wij als spelers van jullie nodig hebben én wat jullie vooral niet
moeten doen, okay?”
Onze moeders schieten allebei in de lach.
“Nou ja, zeg, die zag ik dus echt aankomen, maar kom maar op!” roept mijn
moeder vrolijk.
“Nou, daar komt ie dan”, begin in, “Regel 1: Jullie mogen alleen maar positieve
dingen roepen als ‘lekker bezig’, maar geen negatieve dingen als ‘stoppen met
slapen’, want daar gaan wij niet beter van spelen.”
“Regel 2”, gaat Thijs verder, “Geef de trainer geen aanwijzingen over het spelen,
dat is echt supergênant.”
En zo werken we alle regels af, terwijl onze moeders elkaar vertwijfeld aankijken.
“En tot slot, Regel 10: Vooral heel hard klappen en juichen als we een goal hebben
gemaakt!” roepen Thijs en ik in koor.
Mama en de moeder van Thijs nemen de regels sportief in ontvangst en ze
beloven dat ze zich eraan zullen houden. En hup, nu weer naar huis, het was erg
leuk bij Thijs.

79

De V van Vies

Geschreven door Elma Vriezekolk

Mama slaat compleet door. Sinds corona moeten we elke dag vieze groenten
eten uit de moestuin. Ja echt, hele vieze groenten. Ze zegt dat het vergeten
groenten zijn en dat er heel veel vitamines in zitten. Nou, ik vind vitamines vies.
Pastinaak, postelein, peterseliewortel … pleur op! Mama durft niet meer naar
de supermarkt, omdat er mensen zijn. Ze is bang dat ze dan ziek wordt. Het
enige wat ze doet, is mijn vader naar de supermarkt laten gaan. Maar als hij
dan thuiskomt, moet hij zich wel douchen en desinfecteren met van die gel, je
weet wel. Mama gaat nu elke dag naar de moestuin, en als we een beetje pech
hebben, oogst ze weer een of andere rare groente. Waarom kan mijn moeder niet
gewoon worteltjes of bietjes maken? Gisteren had ik Lot nog aan de telefoon en
zij hadden gewoon frietjes gegeten. Mijn moeder zegt dat frietjes slecht zijn voor
je afweersysteem en dat je zoveel mogelijk groenten moet eten om niet ziek te
worden. Nou, ik geloof daar dus echt niet in. Als er een keer iemand met corona
in je gezicht hoest, dan heb je gewoon ook corona. En trouwens, kinderen krijgen
het toch niet zo snel en vaak, dus laat ons dan gewoon friet eten en eet zelf die
vergeten vieze groenten.
Ik heb al van alles geprobeerd om mama te overtuigen. Ik heb voorgesteld
om zelf een keer te koken, ik ben in hongerstaking geweest. Nou ja, een bijnahongerstaking dan, want ik had van mijn zakgeld een zak paprikachips gekocht.
De zak had ik onder het bed verstopt en af en toe, als ik hele erge trek had, dan
griste ik snel wat chips uit de zak. Mama was woest toen ze erachter kwam. Tja,
ook niet echt heel handig van mij, want er lagen overal restjes paprikachips in
mijn kamer. Nu krijg ik 3 weken geen zakgeld. En die hongerstaking houd ik echt
niet vol als ik geen chips tussendoor kan eten.
Oké, ik hoef echt niet elke dag friet, hoor! Maar mama overdrijft gewoon met haar
groenten. Maar hé, ik heb ineens een geweldig idee. Mama is namelijk gek op
restaurants. Mijn ouders gingen elke maand uit eten en dan kwam de oppas. Wij
mochten nooit mee. Maar nu kan dat natuurlijk niet meer, dus zullen ze dat wel
vreselijk missen. Weet je wat, ik ga mijn eigen restaurant bouwen. Dan kan ik zelf
bepalen wat ik kook en op tafel zet. Ik zal Max vragen of hij mee wil doen.
Max zit op zijn kamer, ik klop op zijn deur. “Max, wil je samen met mij een
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restaurant beginnen?” vraag ik. “Ja! Dat is vet!” schreeuwt Max van achter zijn
deur. Hij komt zijn kamer uitgestormd. “Oké, even rustig, Max. We moeten een
heel goed plan hebben om papa en mama te overtuigen”, fluister ik. Samen
pakken we een groot vel papier, stiften en beginnen een mindmap te maken.
Een mindmap maken we ook altijd op school als we een vraag hebben over iets,
bijvoorbeeld over de ruimte. Dan schrijven we van alles op wat met de ruimte te
maken heeft. En nu maken Max en ik samen een mindmap over een restaurant.
“Uuuhm, even denken”, zeg ik hardop. “Ja, we moeten natuurlijk boodschappen
doen en recepten uitzoeken uit mama haar kookboeken!” zeg ik enthousiast.
“Ja, en ik wil ijs als toetje”, zegt Max meteen. Ik haal de stapel kookboeken van
beneden. Samen bladeren Max en ik door de kookboeken. Als voorgerecht
doen we stokbroodje met kruidenboter, “met sla voor mama!” vul ik aan. En als
hoofdgerecht zelfgemaakt pizza en zelfgemaakte frietjes, “met sla voor mama!”
lach ik heel hard. Max moet er ook enorm om lachen. “En als toetje IJS!” roepen
we in koor. Yes, nu de menukaart af is, lopen we naar het kantoor van papa. Papa
zit in huis aan de keukentafel. “Papa, mogen wij vanavond voor jullie koken als
in een echt restaurant?” vraag ik poeslief. “Ja, natuurlijk! Wat een topidee!” zegt
papa enthousiast. Poeh, gelukkig, papa is voor. Dat wist ik eigenlijk wel, want
alleen mama is zo panisch met groenten. We lezen voor aan papa wat we samen
hebben bedacht. Samen met papa maken we een boodschappenlijstje. Omdat wij
nog niet naar de supermarkt mogen, gaat papa boodschappen voor ons doen.
Mama is naar de moestuin, dus wij hebben genoeg tijd om ons voor te bereiden.
Ik ben zo blij! Vanavond gelukkig niet de V van vieze groenten, maar de F van
frietjes!!!
Ik dek alvast de tafel. Bij een restaurant hoort natuurlijk een heel mooi tafelkleed,
en kaarsen. Omdat papa binnenhuisarchitect is, heeft hij nog wat stoffen liggen
en ik mag er eentje gebruiken als tafelkleed. Ik kies de allermooiste, roze met
bloemen. Ik zet ook wat kaarsen op tafel, en natuurlijk borden, glazen en bestek.
Samen met Max maak ik de sla voor mama alvast klaar. We hebben de dikste
lol. We gooien er natuurlijk alleen maar groenten in, dat snap je wel. Mama
krijgt vanavond sla met paprika, wortelen, boontjes en radijsjes. We snijden
de aardappelen in de vorm van frietjes. Papa heeft ons uitgelegd dat we van
aardappelen zelf frietjes kunnen maken. Gewoon de aardappelen in reepjes
snijden, in de frituur doen, een beetje zout erover en klaar is Kees. Max en ik
mogen onze eigen pizza beleggen. Heerlijk met tomatensaus, kaas, champignons,
paprika en salami. Max maakt zijn eigen pizza hawaï. Dus nu hoef mama niet
bang te zijn, want we krijgen toch nog wat groenten binnen.
Alle voorbereidingen zijn getroffen en dan komt mama de keuken binnen met
een tas vol groenten. “Tadaa!” schreeuwen we in koor. Mama schrikt zo hard dat
ze haar tas laat vallen. “Wat is dit?” vraagt ze verbaasd. “Dit is restaurant FF”, zeg
ik blij. Max staat er bij als een echte ober. Met een fles wijn in zijn hand en een
servet over zijn onderarm zegt hij: “Gaat u maar zitten, mevrouw, wat mag ik
voor u inschenken?” Mama glimlacht. “Doet u mij maar een witte wijn, meneer.”
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Yes, het plan is geslaagd, mama is blij. Ook papa gaat aan tafel zitten. “En dan
nu het voorgerecht, stokbrood met kruidenboter”, zeg ik. Mama kijkt verbaasd.
“En voor u, mevrouw, hebben we sla met groenten”, zeg ik hoffelijk. Mama lacht.
Samen zitten we lekker te smikkelen van het voorgerecht, terwijl de pizza’s in de
oven zitten en de friet in de frituur. Dan komt het hoofdgerecht. Max schenkt het
drinken in en ik vertel wat er op het menu staat, namelijk pizza en friet. Mama
is stil. “Nee mevrouw, voor u niet. Voor u hebben we sla met groenten”, zeg ik.
Mama moet er hard om lachen. Samen eten we het hoofdgerecht op. “Het is echt
voortreffelijk!” zegt mama. “En weet je wat? Doe mij ook maar een stuk pizza,
want daar zitten tenslotte ook groenten op!” lacht mama. “En het gaat tenslotte
om de gezelligheid”, zegt mama. Yes, mama is eindelijk van haar groentevirus af.
“Tijd voor het toetje!” zegt Max met een brede lach op zijn gezicht. “Zo zo,” zegt
mama als ze de sorbet ziet, “jullie hebben wel uitgepakt.” “Ja, en papa heeft
geholpen”, zeg ik vol trots. Mama geeft papa een knipoog. “Jullie hebben het echt
fantastisch gedaan. Eindelijk kon ik corona eventjes vergeten en waande ik me
in een echt restaurant”, zegt mama voldaan. “Maar wat ik nou nog wel wil weten,
waarom heet het restaurant ‘FF’?” “Dat is natuurlijk van verse frietjes, mama”, zeg
ik. “Huh, maar dat schrijf je toch met een V?” zegt mama verbaasd. “Nee hoor,
kijk maar, mama!” zeg ik en ik wijs naar het bord dat Max en ik samen hebben
gemaakt. Er staat in hoofdletters: restaurant FERSE FRIETJES. Nu beginnen zowel
papa als mama keihard te lachen. “Ooh, dit was echt een topavond”, zegt mama.
“Volgende week reserveer ik weer een plek in restaurant FF.”
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Naar het ziekenhuis
Geschreven door Mélanie Rijs

Daar lig ik dan … en gisterenmiddag was er nog helemaal niks aan de hand. Na
het avondeten kreeg ik pijn in mijn buik. Ik dacht nog: misschien had ik die laatste
frietjes toch niet moeten eten. We aten namelijk verse frietjes met een broodje
hamburger. “Om te vieren dat de werkweek weer om is”, zegt mama dan. Ik
vind dat altijd superlekker, zelf frietjes bakken in de frituurpan. Mama schilt de
aardappels en snijdt ze in dunne reepjes, en dan bakt ze ze lekker knapperig , met
een flinke klodder mayonaise erop. Max eet zijn frietjes liever met curry, maar dat
vind ik niet zo lekker.
Na het eten krijg ik een beetje buikpijn. “Dat gaat wel weer over”, zegt mama. “Je
hebt vast te veel gegeten …” Maar de buikpijn gaat helemáál niet over, het wordt
alleen maar erger. Ik probeer te gaan slapen, maar dat lukt helemaal niet. Midden
in de nacht krijg ik steken in mijn zij en sla ik bijna dubbel van de pijn. “Dit is echt
niet goed“, hoor ik mama tegen papa fluisteren. “Ik ga de dokter bellen”. Dan gaat
het snel, ik moet overgeven en kan bijna niet meer op mijn benen staan. De arts
die mama aan de telefoon heeft, beslist dat er een ambulance gestuurd wordt.
Max is wakker geworden van al het lawaai en staat met verschrikte ogen in de
deuropening te luisteren, hij begint te huilen. Papa gooit gauw een paar spulletjes
in een tas. “Vergeet haar knuffels niet”, roept mama naar hem.
En daar is de ambulance al, maar er stappen geen mensen uit de ambulance.
Wat zijn dat? Het lijken wel marsmannetjes … “Niet schrikken, Anne”, zegt papa.
De twee mannen die uit de ambulance stappen, dragen grote witte pakken en
witte zakken over hun schoenen. Ze hebben een rare kap op hun hoofd, dragen
een mondmasker en hebben een enorme bril op hun neus. Je kan nog net hun
ogen zien. Ik vind ze er maar eng uitzien. De twee ambulancebroeders stappen
onze huiskamer binnen. Gelukkig klinken hun stemmen aardig en kijken ze me
vriendelijk aan. Ze vragen waar de pijn zit, en voelen en kloppen op mijn buik.
Ook vragen ze allerlei dingen aan papa en mama. Of ik al vaker zulke buikpijn
heb gehad en of ik ziektes heb. “Ze zullen toch verder onderzoek moeten doen”,
zegt een van de twee marsmannetjes, eh ambulancebroeders. “We willen haar
toch meenemen naar het ziekenhuis”, zegt de ene broeder. “Nee toch, dat durf ik
niet”, huil ik. Mama probeert me gerust te stellen en de ambulancebroeder zegt
dat mama met me mee mag. Ze kunnen nog zo vriendelijk praten en kijken, ik ga
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echt niet alleen met twee van die aliens mee!
Op een brancard word ik de ambulance ingereden. Achteraf jammer dat ik zoveel
pijn had, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe zo’n ambulance er van binnen
uitziet. Door die pijn heb ik nergens op gelet. Ook ben ik best geschrokken van die
mannen in die enorme pakken.
Gelukkig blijft mama altijd heel rustig, en onderweg naar het ziekenhuis legt ze
uit dat de ambulancebroeders deze pakken uit veiligheid dragen. “Zij komen
met mensen in contact die ziek zijn en waarvan ze (nog) niet weten of ze het
coronavirus bij zich hebben, dus daartegen moeten ze zichzelf beschermen. En
als ze in aanraking komen met iemand die besmet is met het coronavirus, dan
moeten ze ervoor zorgen dat zij dat virus niet verder verspreiden. Dus elke keer
dat ze bij iemand thuis komen, trekken ze een nieuw pak aan. Dat trekken ze
weer uit als ze klaar zijn. Daarna trekken ze weer een schoon pak aan voor in het
ziekenhuis, omdat het virus daar natuurlijk absoluut niet verspreid mag worden.”
Pfff, ingewikkeld allemaal hoor, ik snap het geloof ik wel, maar het is wel veel
allemaal en met die pijn in mijn buik kan ik ook niet zo goed nadenken.
Wanneer we in het ziekenhuis komen, blijkt dat alle verpleegsters en broeders
van die beschermende pakken aan hebben. Ik word apart in een kamer gelegd
en er komt een dokter die even met de ambulancebroeders praat. “Mogelijk
blindedarmontsteking”, hoor ik ze zeggen. Wat dat is weet ik niet, maar het klinkt
niet goed in elk geval … Mama zit naast me en houdt mijn hand vast. “Eerst maar
een echo”, zegt de dokter.
In weer een andere kamer krijg ik een soort gel op m’n buik gesmeerd en draaien
ze met een apparaatje op mijn buik door die gel heen. Best raar, maar blijkbaar
kunnen ze zo door mijn vel in mijn buik kijken. Da’s knap en gelukkig voel ik daar
niks van. Op een soort televisiescherm ziet de dokter dan hoe mijn buik er van
binnen uitziet. Ik kan ook op het scherm meekijken, maar zie alleen wat licht- en
donkergrijze vegen. “Ik zie niks”, hoor ik de dokter zeggen. Daarna krijg ik een prik
in mijn arm en vullen ze een heel glazen buisje met bloed. “Hey, wat is dat,” vraag
ik, “dat is van mij, straks heb ik niks meer!” De dokter moet een beetje lachen
en zegt dat dat niet zo snel gaat. “Een volwassen mens heeft wel 5 liter bloed.
Kinderen wat minder, want die zijn natuurlijk minder groot. Dus één zo’n buisje
kun je wel missen”, zegt hij. “Maar je hebt gelukkig wel al wat meer praatjes, hoe
voel je je?” “De buikpijn is wel wat minder”, zeg ik. “Ik kan niets verontrustends
vinden, maar ik wil nog wel even de uitslagen van het bloed afwachten. Het is nu
3.00 uur in de nacht”, zegt de dokter. “Ik stel voor dat we je naar de kinderafdeling
brengen, dan kun je daar nog even proberen te slapen. Mama mag in een bed
naast jou slapen en dan kijken we morgenochtend naar de bloeduitslagen, oké?”
Ik zie mama knikken. De dokter zwaait naar mij en mama, en vertrekt. Aardige
dokter, jammer dat ik door al die enorme pakken niet eens weet hoe hij eruit ziet.
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Ik word in een rolstoel naar de kinderafdeling gereden. Dat schijnt altijd zo te
gaan in een ziekenhuis, dat je niet zelf hoeft te lopen. Ik vind het prima, ik voel
geen steken meer in mijn buik, maar hij voelt nog steeds heel zeurderig aan. Ik
merk nu dat ik eigenlijk supermoe ben. “Mam, wat gaan ze nou met mijn bloed
doen”, vraag ik. “Ze gaan je bloed onderzoeken onder een microscoop en er wat
testjes mee doen. Zo kunnen ze zien of je ziek bent. Knap eigenlijk hè, dat ze zo
kunnen zien of je wat mankeert”. Oké, denk ik, ik hoor het morgen wel, nu wil ik
eigenlijk alleen nog maar slapen. Op de kinderafdeling staat er een schoon bed
voor me klaar, waar mama me in tilt. Pfff, wat ben ik moe zeg.
Ik draai me om. Wat is dit, waar ben ik? Opeens weet ik het weer, ik lig in het
ziekenhuis. Mama zit op een stoel naast m’n bed, ze is ook wakker. “Hoe gaat het
liefje, heb je een beetje geslapen?” Ja, geslapen heb ik wel en m’n buikpijn … die is
weg! “Mag ik nu naar huis, naar papa en Max?” “Dat weet ik nog niet, we moeten
even op de dokter wachten”, zegt de verpleegster die om mijn bed loopt en een
dienblad met een beschuitje en een beker thee bij me neerzet. “Probeer dit maar
even te eten, kijken hoe dat gaat”, zegt ze. Dat beschuitje smaakt prima en ook de
thee gaat er zo in. Eigenlijk voel ik me kiplekker, ik wil naar huis, naar Lot. Vertellen
wat er allemaal is gebeurd. Wat duurt dat lang zeg, wanneer komt die dokter
nou?
Opeens hoor ik een bons bij het raam naast m’n bed. Wat gebeurt er nou? Huh,
het lijkt wel of er iets naar beneden komt. Wat is dat nou? Voor het raam bengelt
Superman aan een touw, en daar komt nog iemand aan. Hé wacht, dat is Mega
Mindy. Wat is hier aan de hand, waar komen die vandaan? Ze hangen aan
touwen. Zouden ze helemaal vanaf het dak van het ziekenhuis naar beneden zijn
gekomen? Hoe noem je zoiets … abseilen heet dat geloof ik. Oh, dat is hoog en
eng, maar wel supergaaf! Het ziekenhuis is wel 8 verdiepingen hoog! De 2 andere
kinderen die bij mij op de kamer liggen, kijken verbaasd en iedereen begint te
lachen en door elkaar heen te roepen. Superman en Mega Mindy hangen al
bungelend voor het raam, zwaaien naar ons en trekken gekke gezichten. Ook
tekenen ze met een stift hartjes en gekke poppetjes op de ramen. We kunnen
elkaar niet goed verstaan door het glas heen, maar met handen en voeten
proberen we met gebaren te communiceren. Na een tijdje tikt Superman op zijn
horloge en wijst naar Mega Mindy dat ze naar de volgende kamer moeten gaan.
Er liggen natuurlijk meer kinderen in het ziekenhuis die het ook superleuk vinden
om hen te zien.
Dat was een leuke verrassing, zeg. Ik zit nog met een glimlach op mijn gezicht
als iemand in een witte jas naar mij en mama toekomt. Gelukkig, deze man heeft
gewone kleren aan. Hij heeft wel een lange witte jas aan, maar gelukkig niet zo’n
enorm pak, en ik kan zijn gezicht ook gewoon zien. “Ik ben dokter Koene”, zegt
hij, en steekt zijn hand op. “Hoi Anne, ik mag je helaas geen hand geven en blijf
hier aan het eind van je bed staan in verband met de anderhalve meter afstand
die ik moet houden door corona. Hoe gaat het met je?” vraagt hij. “Goed”, zeg
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ik. Wat zou hij te vertellen hebben? Ik vind het best spannend, straks heb ik iets
heel ergs en moet ik hier blijven en dan … “Ik heb goed nieuws voor jullie”, zegt
dokter Koene tegen mama en mij. “Op de echo konden we niets vinden en ook de
bloeduitslagen zien er goed uit. Met andere woorden, als je geen pijn meer hebt
mag je van ons naar huis!”
Echt, dat is geen goed nieuws, dat is supernieuws! Mama geeft me een dikke
knuffel. Ze heeft zich toch wel veel zorgen gemaakt zie ik aan haar gezicht. Ze ziet
er plots zo opgelucht uit. Ze vraagt aan dokter Koene of hij een verklaring kan
geven voor de buikpijn. “Nee, eigenlijk niet”, zegt hij. “Het kan zijn dat het toch iets
is geweest van het eten, of dat het met haar darmen te maken heeft. Maar het is
echt niets ernstigs geweest, anders hadden we dat wel gezien. Dus ik ga ervan uit
dat het niet meer terugkomt”. Ik laat een hele diepe zucht ontsnappen, pfff ik ben
zo blij. “Ik mag naar huis, ik mag naar huis”, zing ik blij. Mama en dokter Koene
moeten lachen. “Goede reis naar huis,” zegt dokter Koene, “en hopelijk niet tot
ziens, zeg ik dan altijd maar”. Hij zwaait als afscheid. Mama zegt dat ze papa even
gaat bellen om te vragen of hij ons op komt halen. Ik knik en kan alleen maar
denken: yes, naar huis!
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Zes voetballen

Geschreven door Jeltine Jans

Deze week mochten we weer voor het eerst naar school. Aan de ene kant was
het heel leuk om Kasper en Jordy weer te zien, maar school blijft saai. Het
enige wat ik leuk vind, is school- tv op vrijdag. Gisteren was er een gaaf liedje
op school-tv, het ging zo: “Als je van elkaar houdt, hou dan een beetje afstand.
Anderhalve meter.” Ooh, oeps, ik hoor mama. Die zal wel denken, waarom zingt
Max? En inderdaad, mama komt de tuin in lopen, terwijl ik op de trampoline vrolijk
zit te zingen. “Wat zing jij nu weer, Max?” vraagt ze. “Dat is van school-tv”, zeg
ik, en weer begin ik hard te zingen “Als je van elkaar houdt, hou dan een beetje
afstand.” Mama moet lachen. “Wat grappig, heb je dat op school geleerd, Max?”
vraag mama. “Ja, en wist je dat een zeehond, een piano en 16 sinaasappelen ook
anderhalve meter zijn?” zeg ik enthousiast. “Nee, Max dat wist ik niet. Maar ik ben
blij dat ik dat nu weet. Zo leer ik ook weer eens wat”, zegt mijn moeder. De hele
ochtend neuriën we samen het liedje in en om het huis.
‘s Middags eten mama en ik samen tosti’s. Papa is aan het hardlopen, dat doet
hij bijna elke zaterdag sinds corona er is. Hij zegt dat hij dan fit blijft. Anne is naar
haar musicalles. Ze is heel blij dat ze daar eindelijk weer naartoe mag. Ze komt
ook elke zaterdag zingend thuis, alleen dan met van die irritante musicalliedjes.
Zo kent ze bijvoorbeeld alle liedjes van de Lion King uit haar hoofd en dat wil ze
natuurlijk aan iedereen laten horen, dus zingt ze heel hard. Niet normaal. Gelukkig
zijn mama en ik nu even alleen, lekker tosti’s eten en daarna brengt mama mij
naar voetbal. Want ik mag vanaf deze week ook weer naar voetbaltraining. Daar
heb ik zo’n zin in! Meestal train ik op dinsdagavond, maar omdat dit de eerste keer
is na corona mogen we op zaterdag bij elkaar komen voor de eerste training.
Nadat ik mijn tosti naar binnen heb gewerkt en mijn melk heb opgedronken, vlieg
ik naar boven om mijn voetbalkleding aan te trekken. Ik trek mijn Ajax-shirt aan
dat ik vorig jaar op mijn verjaardag heb gekregen, en mijn trainingsbroek. “Mam,
waar zijn mijn schoenen?” schreeuw ik van boven naar beneden. Ik krijg geen
antwoord. Ik ren snel naar beneden, want ik wil niet te laat komen. “Mama, waar
zijn mijn schoenen?” vraag ik gehaast. “Buiten Max, je hebt ze immers zelf voor de
deur gezet toen je terugkwam van Jordy, weet je nog?” zegt mijn moeder. Ooh ja,
dat is ook zo. Ik trek mijn voetbalschoenen aan en spring op de fiets. Samen met
mama fiets ik naar de voetbaltraining. Dit wordt een feest!
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Tijdens de training mogen de ouders niet kijken, vanwege corona. Mijn moeder
gaat naar huis. Na de training ga ik met Jordy mee naar huis. Ik mag bij hem
spelen. Daar heb ik zo’n zin in! Ik ben blij om iedereen weer te zien. Onze trainer
heeft hele leuke spelletjes bedacht. We oefenen met schijnbewegingen en
doelpunten maken. In volle vaart ren ik op Alex af, ik maak een schijnbeweging
en wil met mijn linkerbeen naar de bal gaan. Op datzelfde moment glij ik onderuit
en maak ik een sliding over het gras. Mijn enkel klapt dubbel en ik schreeuw het
uit van de pijn. De trainer komt in een sneltreinvaart naar me toe gerend. Hij
pakt mijn enkel om te kijken, en op dat moment denk ik bij mezelf: dit is geen
anderhalve meter afstand! “Raak me niet aan!” schreeuw ik in paniek.
De trainer schrikt van mijn reactie. “Ik moet toch kijken wat er aan de hand is,
Max”, zegt hij. “Ik wil het niet, je moet afstand houden!” schreeuw ik. Gelukkig blijft
mijn trainer rustig. Hij legt uit dat afstand houden heel belangrijk is, maar dat
dat niet altijd kan. Bijvoorbeeld als iemand pijn heeft. Daar heeft hij wel gelijk in.
Iemand moet kijken hoe het mijn enkel is, want het doet nog steeds heel zeer. Ik
word al wat rustiger. De trainer haalt een pak met ijs uit de vriezer en legt deze op
mijn enkel. De pijn wordt gelukkig al minder. “Maar Max, hoe kom je erbij dat ik
niet bij je in de buurt mag komen?” vraagt hij. “Nou, op school hebben we geleerd
dat als je van elkaar houdt, je anderhalve meter afstand moet houden”, zeg ik en
op dat ogenblik begin ik te zingen “Als je van elkaar houdt, hou dan een beetje
afstand. Anderhalve meter.” De trainer en de andere kinderen vinden het liedje
heel grappig.
“Dus een zeehond, een piano en een radslag zijn allemaal anderhalve meter?”
vraagt de trainer aan ons. “Ja, en een springtouw, 125 hondenbrokken en 20.000
korrels zand”, vul ik aan. Dat brengt onze trainer op een heel goed idee. “Weet je
wat?” zegt hij. “We gaan kijken hoeveel meter een doel is en hoeveel voetballen
anderhalve meter zijn!” “JA!!” schreeuwen we allemaal enthousiast in koor. Jordy
en ik pakken alle voetballen uit het net. Enthousiast leggen we alle 20 voetballen
op een rijtje. Zo, dat is wel heel veel afstand. “Ja, dat is iets te veel”, zegt de trainer.
“Een voetbal is namelijk 23 cm, dus dat betekent dat 6 voetballen ongeveer
anderhalve meter is”. zegt hij, terwijl hij de 6 voetballen op een rijtje legt. “En wist
je dat jullie doel ongeveer 1 meter is?” vraagt de trainer. “Ooh ja?” klinkt Alex
verbaasd. “Ja, 1 meter. Dus wie weet dan hoeveel doelen anderhalve meter is?”
vraagt de trainer aan ons team. Tja, dat is een makkie natuurlijk. “Anderhalve
doel!” schreeuw ik enthousiast. “Dat klopt helemaal!” zegt de trainer. “Maar weet je
ook hoe groot een doel is bij Ajax bijvoorbeeld?” vraagt de trainer aan mij. “Nee,
dat weet ik niet”, zeg ik. Niemand weet het eigenlijk. Kasper, Jordy en Alex weten
het ook niet. “Nou, een doel bij Ajax is wel 7 meter en 30 centimeter!” zegt onze
trainer. “Whooo, dat is nog veel meer dan anderhalve meter!” roep ik enthousiast.
De trainer pakt zijn telefoon erbij om uit te rekenen hoeveel keer de anderhalve
meter in het doel van Ajax past. Hij typt iets in op zijn rekenmachine. “Ja, dan
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komt je dus uit op 4,8 keer anderhalve meter”, zegt hij. Ik snap er niks van, wat
is nou 4,8? Ik vind het onduidelijk. Dan zegt de trainer “Dat is dus bijna 5 keer
anderhalve meter.” Aah, dat is duidelijk. “Maar wat hebben wij dan een klein doel”,
zeg ik verbaasd. Iedereen begint te lachen. Nou, ik weet het wel. Als ik later groot
ben, dan wil ik bij Ajax ook een doelpunt maken in een doel dat 5 x anderhalve
meter is.
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Drive Thru

Geschreven door Jeltine Jans

“Mam! Ik wil naar de Mac!” roep ik. “Ja ja, Max, het is wel goed met jou. Dat ‘ik wil,
ik wil’ moet maar eens ophouden!” roept mijn moeder terug. Ze zit haar krant
te lezen en geeft verder geen kik. Ik word er altijd enorm chagrijnig van, als
mijn moeder zo boos doet. Ik ben dat thuiszitten helemaal zat! Ik ren naar mijn
kamer. Weet je wat, ik zeg mijn moeder wel niks meer! Boos pak ik mijn Donald
Duck. Elke week zit er een Donald Duck in de brievenbus. Gelukkig gaat dat
tenminste nog wel door tijdens corona. Ik word altijd zo blij van mijn Donald Duck.
De verhalen met Kwik, Kwek en Kwak zijn het allerleukst. Later wil ik, net zoals
Dagobert Duck, kunnen zwemmen in mijn geld. Dan bouw ik in de kelder een
zwembad en gooi er allemaal euro’s in. Mijn vader moet altijd heel hard lachen
als ik dat zeg, maar Jordy vindt het een superstrak plan. Ik bedoel, als je een
profvoetballer bent, dan verdien je enorm veel geld. Dus dat zwembad, dat komt
er wel. Bij de gedachte alleen al word ik blij.
Ik begin achter in de Donald Duck, daar staat een puzzeltje. Als ik rustig wil
worden, dan maak ik meestal een puzzel of een tekening. Deze week gaat de
Donald Duck over corona. Kwik, Kwek en Kwak hebben zelf een auto gemaakt
waarmee ze door de drive-thru kunnen om een ijsje te halen. Geniaal! Dat is het!
Ik ga mijn eigen auto maken van mijn fiets, en dan kan ik gewoon zelf naar de
Mac. Toestemming van mama is dus helemaal niet nodig. Ik spring een gat in de
lucht.
Ik keer mijn spaarpot om. Er zit een briefje van 5 euro in, en dat is zeker genoeg
voor een McFlurry. Ik heb laatst voor mijn rapport 5 euro van opa en oma
gekregen via de post. Zo lief! Nou, die 5 euro wordt zeker goed besteed. Ik steek
het briefje van 5 alvast in mijn zak. Mijn vader heeft in de garage nog allemaal
karton liggen dat we mogen gebruiken om mee te knutselen. Dat neemt hij altijd
mee van het werk. Ik ren de trap af naar beneden. “Max, wat ga je doen?” vraagt
mijn moeder. “Ik ga knutselen in de garage, mam!” roep ik terug en weg ben ik.
“Ja, maar over een half uurtje wil ik wel even samen eten”, hoor ik mijn moeder
nog roepen. Maar daar reageer ik niet meer op.
In de garage ligt mijn fiets op de grond. Ik zet hem rechtop. Van twee grote
stukken karton knip ik een omhulsel in de vorm van een auto. Ik verf mijn auto
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mooi rood en maak er ramen in. Supercool! Maar hoe maak ik de auto nu vast
aan mijn fiets? Eens even kijken … Aah, papa heeft hier nog van die bandjes
liggen. Daar kan hij van alles mee vast maken, zegt hij altijd. Ik bind de kartonnen
auto met het bandje stevig aan het stuur. Verrek! Het blijft echt heel goed zitten!
Top, niks meer aan doen. “Max, kom je eten?” hoor ik mijn moeder vanuit de
woonkamer roepen. Ooh, ik moet nu echt heel snel weg zijn, anders gaat mijn
plan niet door. Ik gooi de garagedeur open en kruip op mijn fiets. Dat gaat nog
niet zo handig, want mijn kartonnen auto zit aardig in de weg. Maar ik wurm
mezelf op de fiets en race weg, op naar McDonald’s.
Tijdens het fietsen vraag ik me af of McDonald’s naar Donald Duck is vernoemd.
Dat zou wel echt heel grappig en toevallig zijn. Gelukkig weet ik precies waar
McDonald’s is, want we zijn er wel eens geweest met papa en mama, en met een
kinderfeestje van Jordy. Man, van dat fietsen krijg je berehonger. Ik denk dat ik
naast een McFlurry ook nog een euroknaller ga bestellen. Ik moet stiekem lachen,
ik heb echt hele goede plannen vandaag.
Na zeker een half uur fietsen kom ik aan bij de McDrive. Dit is lachen. Ik ga in
de rij staan. Een auto achter mij toetert en de bestuurder zwaait. Ik toeter terug
met mijn fietsbel. Ik heb vorig jaar op mijn verjaardag een hele coole fietsbel
gekregen, namelijk eentje die toetert als je erin knijpt. Nu is het net een echte auto.
Iedereen in de rij lacht en zwaait naar me. Ze vinden het allemaal geweldig leuk.
“Mag ik uw bestelling alstublieft?” klinkt er een stem uit de paal. “Ja mevrouw, ik
wil graag een McFlurry en een euroknaller”, zeg ik met een grote glimlach op mijn
gezicht. “Dat wordt dan drie euro vijfenzeventig”, klinkt het door de paal. “U mag
doorrijden naar het tweede raam.” Ik vind het heel leuk, maar ook heel spannend.
Dit is de eerste keer dat ik door een drive-thru ga en dan ook nog op de fiets. Wat
is er eigenlijk bij dat tweede raam? Voorzichtig fiets ik een stukje verder. Ik zie bij
de auto voor me, dat de bestuurder bij het tweede raam betaalt met een pinpas,
daarna rijdt hij door. Nu ben ik aan de beurt. De vrouw achter de balie knippert
een paar keer met haar ogen en moet heel hard lachen. “Zo, zo, jongeman, wat
kom jij doen?” zegt ze vriendelijk. “Ik uuuh, ik heb besteld”, zeg ik verschrikt. “Kijk
eens, Hans! Dit is echt té leuk!” roept de vrouw naar achteren. Er komt een man
aan lopen. “Aah, wat ontzettend grappig!” buldert de man, die blijkbaar Hans heet.
“Ja, ik dacht, ik mag natuurlijk niet in McDonald’s eten en heb nog geen auto, dus
maak ik er zelf één, zodat ik ook door de drive-thru kan”, zeg ik voorzichtig. “Heb
je dan een pinpas bij je?” vraagt de man. “Uuh, nee meneer, die heb ik niet, maar
ik heb wel geld van mijn opa en oma”, zeg ik en ik haal het briefje van 5 uit mijn
zak. “Ooh, maar je kunt hier helaas niet met contant geld betalen, jongeman”,
zegt de mevrouw achter de balie. Ik schrik een beetje, want daar had ik niet op
gerekend. Wat nu? De man kijkt naar mij en zegt: “Weet je wat, je krijgt van ons
het eten voor deze ene keer helemaal gratis, want ik ben tenslotte de directeur.” Ik
kijk hem met grote ogen aan. “Wauw, dankjewel meneer!” zeg ik opgewonden. “Je
mag dan wel even naar het volgende raam rijden, of uuh fietsen, bedoel ik. Daar
wacht je lekkere McFlurry op je”, zegt de mevrouw.

91

Enthousiast fiets ik naar het volgende raam. Ook de mevrouw die daar zit begint
heel hard te lachen als ze me ziet op mijn autofiets. “Alsjeblieft, dit heb je wel
verdiend”, lacht ze me toe, terwijl ze me het eten geeft. Ik ga met mijn eten aan
de kant van het parkeerterrein zitten. Ik ben heerlijk aan het smullen van mijn
hamburger als de directeur aan komt lopen. Hij kijkt erg bezorgd. “Uuh jongeman,
we hebben net een telefoontje van je moeder gehad. Ze is heel erg bezorgd en
komt je nu halen.” Ik zucht, daar zit ik nu echt niet op te wachten. Ze zal vast wel
heel boos zijn. Misschien was het niet echt handig van me om zomaar weg te
gaan. De directeur blijft bij me zitten, totdat mijn moeder eraan komt. Ze stapt
uit de auto en kijkt heel boos. “Max, wat flik je me nou?” zegt ze kwaad. Het
enige wat ik uit kan brengen is “Sorry, mama!” Dan ziet ze mijn autofiets en zegt:
“Goh, dat heb je knap gemaakt Max.” Ik glimlach. Mama lijkt weer wat rustiger te
worden. “Maar Max, als ik zeg geen Mac, dan is het ook geen Mac”, zegt ze, terwijl
ze me streng aankijkt. “En je mag al helemaal niet zomaar wegfietsen zonder
iets te zeggen!” Ze heeft de Donald Duck in haar hand. “Ik zag de Donald Duck
open op je kamer liggen en ik las het verhaal van Kwik, Kwek en Kwak”, zegt
ze. “Daarna zag ik dat je je spaarpot geplunderd had en ook nog eens de rode
verf had gebruikt in de garage.” Ik luister naar de uitleg van mijn moeder, meer
kan ik nu ook niet doen. “Tja, en toen viel het kwartje. Max is natuurlijk naar de
Mac!” gaat ze verder. Terwijl mijn moeder in haar verhaal blijft hangen, fluister ik
naar de directeur: “Hans, mag ik je wat vragen?” Hans knikt. “Als directeur van
een echte McDonald’s, heb je dan ook een zwembad met geld in je kelder, net
zoals Dagobert Duck?” vraag ik. “Was het maar waar”, glimlacht Hans. Hij loopt
weg en komt even later terug met een McFlurry, die hij aan mijn moeder geeft.
“Kijk eens mevrouw, voor u ook een McFlurry van het huis.” Mijn moeder kijkt blij.
“Dankjewel”, zegt ze, en samen smullen we van onze McFLurry. “Nou Max, het was
een prachtig idee van je. Maar weet je wat het is met goede ideeën? Die kun je
altijd eerst beter delen met anderen, zodat ze echt goed slagen”, zegt de directeur.
Hij kijkt me aan. “Maar ik weet zeker, jij redt het wel! En als je later, als je groot
bent, nog een baantje zoekt, dan ben je hier van harte welkom”, glimlacht hij.
Directeur Hans loopt weer terug naar binnen en mama legt mijn fiets achter in de
auto. “Max, wil je nooit meer zomaar weglopen zonder iets te zeggen”, zegt mijn
moeder onderweg naar huis. “Nee mam, ik zal het niet meer doen”, zeg ik rustig.
“Hé, maar weet je Max, ik heb zonet een foto van je genomen, met je autofiets
en je McFlurry. Zullen we die naar de Donald Duck sturen?“ vraagt mijn moeder
enthousiast. “Ja! Wat cool!” roep ik.
Een week later ren ik richting de brievenbus. Ja! De nieuwe Donald Duck is er. Snel
kijk ik achterin. Ik kan mijn ogen niet geloven! Daar sta ik dan, in de Donald Duck,
met mijn autofiets en mijn McFlurry! Ik ben beroemd! Ik weet het zeker, binnenkort
lig ik in een zwembad met geld.
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Code oranje

Geschreven door Jeltine Jans

Als ik voor een oranje stoplicht sta kan ik beter stoppen, maar waarom gebruiken
ze eigenlijk de kleur oranje? Oranje geeft aan dat er bijna gevaar dreigt, maar net
niet helemaal. Ik vind het wel gek. Voor mij is oranje juist een hele fleurige kleur,
de kleur van de lente, van de sinaasappels, de mandarijntjes en natuurlijk van
Koningsdag. O ja, en niet te vergeten van Halloween, want pompoenen zijn ook
oranje natuurlijk. Ik kan wel honderdduizend dingen opnoemen die niet eng zijn
en tóch oranje. Dus waarom betekent oranje dan dreigend gevaar?
Ik kijk naar het Jeugdjournaal. Alle landen onder Nederland kleuren oranje, het
teken van dreigend gevaar. Ik snap het niet. Wat is er aan de hand? Zijn die
landen soms boos op Nederland? Mama legt uit dat het met corona te maken
heeft. “In landen zoals België, Frankrijk en Spanje worden er steeds meer mensen
ziek door corona. Daarom is het niet veilig om naar die landen op vakantie te
gaan, en dit noemen ze code oranje”, legt mijn moeder uit. “We willen natuurlijk
niet ziek worden of nog erger, dat er heel véél mensen ziek worden en alle
restaurants dicht moeten!” zegt mijn moeder opgewonden. Ach, mijn moeder
denkt ook alleen maar aan zichzelf!
‘s Avonds lig ik in mijn bed. Ik kan helemaal niet slapen. Wat zou ik er nou aan
kunnen doen om de wereld minder oranje te laten zijn? Ik vind het helemaal
niet leuk dat we niet meer naar een ander land kunnen. Ik hoorde zelfs dat we
ook al niet meer naar Rotterdam en Amsterdam kunnen, omdat het daar ook
oranje is. Straks mogen we nergens meer naartoe en zitten we weer opgesloten
in huis. Mark Rutte sprak alweer over een intelligente lockdown. Nou, wat dat is
snap ik niet, maar ik vind het helemaal niet intelligent klinken. Ik heb helemaal
geen zin om níet meer naar musicalles te kunnen of níet meer met Lot te kunnen
afspreken. Weet je wat, ik ga er gewoon een stokje voor steken. Ik bedoel, mijn
moeder zegt weleens ‘een beter milieu begint bij jezelf’. Dat geldt natuurlijk ook
voor corona, een virusvrije wereld begint bij jezelf.
De volgende dag komt mijn moeder mijn kamer binnenstormen. “Je moet nu echt
opstaan, Anne!” roept ze. “Het is al kwart voor acht en je moet om tien over acht
op de fiets zitten.” Mijn ogen zitten nog dichtgeplakt, ik wil alleen maar slapen.
“Oké, ik kom zo”, mompel ik. Ik strompel uit bed en sjok naar de badkamer. Als
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ik in de spiegel kijk, zie ik onder mijn ogen dikke wallen. Ik heb ook heel lang
gepiekerd gisteravond, bedenk ik me. Stiekem pak ik de foundation van mijn
moeder en smeer die onder mijn ogen om mijn wallen weg te poetsen. Als ik
beneden kom, zegt mijn moeder: “ Wat heb jij nou weer onder je ogen, Anne?” en
ze moet lachen. Ik reageer er niet eens op en eet mijn boterham met pindakaas
die mijn moeder voor mij gesmeerd heeft. Ik schrik opeens, het is al kwart over
acht. Snel pak ik mijn tas, en ik spring op de fiets. De boterham met pindakaas
hangt nog in mijn mond. Ik hoor mijn moeder nog roepen: “Veel plezier vandaag
op school, Anne. En op tijd naar bed vanavond!”
Bij het fietsenhok zie ik Lot. “Heb je het gehoord, van de code oranje?” vraagt ze.
“Ja”, zeg ik al gapend. “Ik heb hier zó geen zin in!” “Nee, ik ook niet”, zegt Lot. “Weet
je wat? We kunnen wel een campagne maken, een soort reclame, om iedereen
op te roepen om zich aan de regels te houden”. Ik word al wat enthousiaster.
“Dat lijkt me een heel tof plan, Lot!” roep ik. “En dan kunnen we wel als slogan
gebruiken: Een virusvrije wereld begint bij jezelf.” Lot wordt helemaal enthousiast
van de plannen. Ze rent over het schoolplein. Ik moet enorm hard lachen. Lot kan
soms echt zo’n blije kip zijn.
In de ochtend hebben we tekenles. Meester Patrick legt uit hoe je kleuren kunt
mengen. “Je hebt primaire kleuren, dat zijn geel, rood en blauw”, zegt hij. “En als je
twee primaire kleuren mengt, bijvoorbeeld geel en blauw, dan krijg je groen. Dat
is een secundaire kleur.” We mogen het zelf uittesten. Ik moet denken aan code
oranje. “En oranje?” vraag ik. “Hoe krijg je oranje?” “Goede vraag, Anne!” zegt
meester Patrick. Yes, ik krijg een compliment van meester Patrick, toch altijd leuk.
“Oranje krijg je door geel en rood met elkaar te mengen, dus oranje is ook een
secundaire kleur.” Maar eigenlijk wil ik helemaal niet weten hoe ik oranje maak,
maar juist het tegenovergestelde van oranje. Want dan kan ik misschien code
oranje verslaan. Het is natuurlijk een wild verhaal, maar wie weet. En we kunnen
die kleur natuurlijk altijd gebruiken voor onze campagne, bedenk ik me. “En heb
je ook tegenovergestelde kleuren?” vraag ik aan meester Patrick. “Jazeker, Anne.
Die heten complementaire kleuren. Kleuren die tegenover elkaar staan.” Moeilijk
woord, complementair. Ik besluit het gewoon tegenovergesteld te noemen. Dat
vind ik makkelijker. Meester Patrick legt uit dat een hele beroemde schilder,
Vincent van Gogh, veel werkte met complementaire kleuren, namelijk met geel en
blauw. Ik ken Vincent van Gogh wel, want ik ben een keer naar het Kröller-Müller
Museum geweest en daar waren ook schilderijen van Vincent van Gogh. “Meester,
wat is dan de tegenovergestelde kleur van oranje?” vraag ik. Meester Patrick
moet even nadenken. “Nou Anne, dat is ook een beetje blauw, paars.” Dat is goed
om te weten. Ik kijk naar Lot. We moeten giechelen om onze geheime campagne.
Na schooltijd spreken Lot en ik samen af. We gaan borden maken voor onze
campagne. De garage is altijd onze knutselplaats geweest, omdat er heel veel
spullen liggen van papa zijn werk die wij mogen gebruiken. En er liggen ook nog
een paar planken, niet zo heel erg groot en ook niet zo heel erg dik. “Die zijn
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perfect!” roep ik enthousiast. De een verven we blauw en de andere paars. “Hé,
een actiegroep heeft toch ook altijd een naam?” vraag ik aan Lot. “Ja, da’s waar,
maar hoe zullen we onze actiegroep dan noemen?” denkt Lot hardop. “Ik heb een
goed idee! We noemen ons ALA! Anne-Lot-Actiegroep”, roep ik, en ik fladder van
enthousiasme door de garage. Op de borden zetten we met roze verf in het groot
ALA.
Nu nog twee slogans. “Nou ja, eentje hebben we al natuurlijk”, zeg ik. “Dat is: een
virusvrije wereld begint bij jezelf.” Lot knikt. “Ja, en op het andere bord zetten we:
Tegen code oranje.” Wat hebben we samen toch weer goede ideeën, Lot en ik. Als
de borden af zijn, pakken we allemaal blauwe kleding uit mijn kast. Ik heb alleen
niet zoveel, want mijn lievelingskleur is roze. We missen nog één shirt. “Hmm, ik
denk dat mijn moeder nog wel een blauwe trui heeft”, zegt Lot. Met de borden
in de hand rennen we naar het huis van Lot. Lots moeder heeft inderdaad een
blauwe trui. “Perfect!” zeg ik. “En nu?” Ik kijk Lot vragend aan. “Nou, ik heb laatst op
televisie gezien dat je altijd op een groot plein gaat staan als je actie wilt voeren”,
zegt Lot. “We kunnen naar het winkelcentrum?” zeg ik, terwijl ik Lot vragend
aankijk. “Dat doen we!” zegt Lot.
Met ons blauwe kostuum en de beide borden gaan we op het plein bij het
winkelcentrum staan. We staan zij aan zij, maar wel op anderhalve meter afstand.
Zo geven wij in ieder geval het goede voorbeeld. We beginnen hard te roepen.
Eerst durf ik niet echt, maar Lot schreeuwt vrijuit: “Een virusvrije wereld begint bij
jezelf.” Daarna schreeuwt ze nog meer dingen, zoals “Houd afstand en zorg goed
voor elkaar. Wij willen geen lockdown!” Ik merk dat ik opgewonden word van wat
Lot allemaal roept, en langzaam kom ik ook los. Eerst zeg ik heel zacht: “Houd
afstand, lieve mensen.” Ik voel me steeds groter worden en uiteindelijk schreeuw ik
uit volle borst mee. Er komen kinderen uit onze klas langs gefietst. Ze zien ons en
vinden het vet. “Ja, mogen wij ook meedoen?” vragen Kasper en Tijn enthousiast.
“Ja hoor!” zeggen we in koor en we moeten giechelen. Langzaamaan wordt de
groep steeds groter. Uiteindelijk staan er wel tien kinderen van onze school die
ons meehelpen met actievoeren. We houden wel anderhalve meter afstand,
want anders kunnen we straks nog een boete krijgen en dat wil ik echt niet. We
schreeuwen allemaal door elkaar, maar onze boodschap is duidelijk: Weg met
code oranje! Maak Nederland virusvrij!
We staan inmiddels al een uur te demonstreren. Het is al half 5 en dan stopt er
een auto voor het plein. Er stapt een fotograaf uit en iemand met een camera
en een microfoon. “Goedendag, we hoorden dat jullie actie aan het voeren zijn.
Klopt dat?” zegt de man met een grote grijze snor en een camera in de hand. “Ja
meneer, dat klopt”, glunder ik. “We zouden jullie graag een paar vragen willen
stellen en dan komen jullie vanavond op de televisie bij Hart van Nederland.
“Wauw, dat is vet!” roepen Tijn en Kasper in koor. “Oké, dat kan,” zegt Lot heel wijs,
“maar u moet alleen Anne en mij vragen stellen, want wij zijn de oprichters van
ALA. “O ja, waar staat ALA dan voor?” vraagt de man met de snor. Ik zie in mijn
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ooghoeken dat de camera al draait. Dit is té spannend. Lot praat al honderduit
tegen de man met de snor. Ze vertelt over code oranje en dat de mensen geen
afstand houden, te veel feestjes vieren en veel reizen. “Hierdoor neemt de corona
weer toe,” zegt ze. “Ja, en wij willen mensen oproepen om zich juist weer aan
de regels te houden, zodat de wereld voor iedereen leefbaar blijft”, zeg ik, terwijl
ik in de camera kijk. Na 15 minuten zijn de cameraman en de fotograaf weer
vertrokken. Met z’n allen gillen we het uit van de spanning.
“Ik moet nu echt naar huis! Dit moet ik aan papa en mama vertellen!” schreeuw ik.
Met mijn bord onder de arm en in mijn blauwe kostuum ren ik naar huis. Mama is
de aardappelen aan het schillen. “Mama, mama, ik kom op tv!” roep ik enthousiast.
“Wat zeg je?” vraagt mama, en ze kijkt verbaasd. “Ik kom op tv!” schreeuw ik
nogmaals. Mama zit vol ongeloof naar mij te kijken. En dan leg ik het hele verhaal
uit. Van code oranje, van een virusvrije wereld, van onze actiegroep ALA. En dan
valt ook het kwartje bij mama. Na het eten zetten we de televisie snel aan, het
duurt nog even voordat Hart van Nederland op tv is. Ik begin te knikkebollen. Ik
ben immers nog moe van gisteravond. En dan opeens buldert papa: “Anne, kijk!”
Ik schrik wakker. Daar ben ik dan, met mijn gezicht op de televisie. Ik glimlach,
maar vind het ook wel een beetje gek. Ik voel me nu toch wel een beetje bekend.
Wat was dit een mooie dag, zeg. Ik heb mijn steentje bijgedragen aan een betere
wereld en ben ook nog op tv geweest. En nu? Nu ben ik gewoon heel moe, dus
ik slenter naar bed. De volgende dag op school worden we door iedere leerling
aangesproken. Ook de ouders herkennen Lot en mij van tv. “Wat is het tof, hè, om
bekend te zijn!” zeg ik tegen Lot. Lot grinnikt. “Nu zijn we echte influencers!”
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De R in de maand
Geschreven door Jeltine Jans

Weet je wat mijn lievelingsboek is? De Gorgels van Jochem Meijer. Ik heb het
op mijn verjaardag gekregen van mijn oom en kan het al helemaal zelf lezen.
‘s Avonds als ik naar bed moet, lees ik altijd stiekem nog wat in De Gorgels.
Soms wel zo lang, dat ik door het donker de letters niet meer van elkaar kan
onderscheiden. Gorgels zijn hele kleine wezentjes, een soort beschermers zeg
maar. En je kunt ze alleen maar zien met superogen. Volgens mij heb ik geen
superogen, want ik heb nog nooit een gorgel gezien. Melle, de hoofdpersoon in
het boek, heeft wel een waakgorgel, die beschermt hem tegen de brutelaars.
Weet je dat brutelaars alleen maar langskomen als de R in de maand zit? Aan
het begin wist ik niet wat ze daarmee bedoelden, de R in de maand. Maar daar
bedoelen ze september, oktober, november, december, januari, februari, maart en
april mee, want daar zit de R natuurlijk in!
Als er een R in de maand zit, kun je wat sneller ziek worden, een brutelaar op
bezoek krijgen. Kijk maar eens naar corona, dat begon allemaal in China en
kwam bij ons toen het februari was. Maar weet je wat ik het gekke vind? Dat
corona ook nog steeds bestaat nu er geen R in de maand zit. Ik bedoel, het is nu
juni en we mogen weer naar school, en tóch zijn er nog zieke mensen. Corona is
wel een hele sterke brutelaar. Ik hoorde op het nieuws dat papa en mama aan het
kijken waren, dat corona heel lang kan overwinteren en dat ze bang zijn voor een
tweede golf. Nee, geen golf van de zee, maar een golf van zieke mensen. Dat zou
misschien betekenen dat ik straks niet meer met Jordy en Alex kan spelen. En ook
zo erg, dat ik niet meer naar voetbaltraining kan! Maar ik zou Max niet zijn als ik
daar niet eigenhandig een stokje voor ga steken.
Ik denk namelijk dat ik ook een waakgorgel heb, en als ik nou vraag aan
die waakgorgel of hij met alle andere waakgorgels mij wil helpen om de
coronabrutelaars te verslaan … dat is toch een topidee? Als ik ‘s avonds naar
bed moet, ga ik stiekem nog even lezen. Ik lees over Bobba, de waakgorgel van
Melle. Langzaam dwaal ik af en valt mijn boek dicht. Ik bedenk me hoe mijn
waakgorgel heet. Mijn waakgorgel heet Baboe. En dan ineens zie ik Baboe.
Baboe zit aan de rand van mijn bed. “Weet je wat, Baboe? Jij gaat mij helpen de
coronabrutelaars te verslaan.” Ik kijk uit mijn raam. Het lijkt wel of er door de hele
straat coronabrutelaars zijn. Er fietsen mensen voorbij, auto’s rijden in een razend
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tempo door de straat, maar het maakt de brutelaars niks uit. Ze gaan niet aan
de kant. Ik zie het helemaal voor me: ik ben de commandant van het leger van
gorgels en ga mijn leger nu bij elkaar roepen. “Baboe, roep je familie, we gaan
aan de slag”, roep ik. Langzaam loop ik van de trap af en glip naar de voordeur.
In de woonkamer zitten mijn ouders televisie te kijken. Gelukkig, ze hebben
niks door. Ik haal de deur van het slot en trek mijn laarzen aan. Aah, daar staat
Baboe al met zijn leger gorgels. “Zijn jullie er klaar voor?” vraag ik en kordaat
stap ik richting het winkelcentrum even verderop. Daar is de broedplaats van
alle brutelaars. Mijn vader zei laatst dat daar namelijk te veel mensen bij elkaar
komen en er dus meer kans is op een coronabesmetting. Daar sta ik dan, midden
op het plein bij het winkelcentrum. Ik zie de brutelaars van alle kanten op ons
afkomen. Ze lijken groter dan in het boek. Dat is vast omdat het coronabrutelaars
zijn. Elke waakgorgel heeft zijn eigen stok. Ik nog niet. Snel gris ik uit de bosjes bij
het winkelcentrum een tak. Zo, nu kan ik me ook verdedigen. “Het is de bedoeling
dat we de brutelaars naar de vijver jagen”, roep ik. De gorgels en ik omsingelen
de brutelaars. Ze kunnen geen kant meer op en we duwen ze een voor een de
vijver in.
Dan opeens sta ik zelf in de vijver. Ik voel nattigheid en langzaam kijk ik om me
heen. “Ik heb gedroomd”, fluister ik. Er is niemand op straat. Niemand heeft me
in de vijver zien staan. Wakker ben ik wel. Ik ren naar huis met de tak nog in mijn
hand. Ik snap er niks van, Baboe is weg en de brutelaars ook. Zou het dan toch
geholpen hebben? Ik kan niks anders dan aanbellen. Mijn vader doet de deur
open. “Wat is hier aan de hand, Max?” “Ik ging de coronabrutelaars vangen”,
stamel ik. “Brutelaars?” klinkt mijn vader verbaasd. Ik ga naar binnen en plof neer
op de bank. Zelf ben ik ook wel een beetje geschrokken van het avontuur. Van
mijn moeder krijg ik warme melk. Ik vertel het verhaal over de R in de maand en
over de sterke coronabrutelaars aan mijn ouders. “Ach jongen, jij leest ook veel
te veel boeken”, zegt mijn moeder. “Weet je, Max,” zegt mijn vader, “ik denk dat
je stiekem aan het slaapwandelen was.” “Slaapwandelen?” reageer ik verbaasd.
“Slaapwandelen is iets wat sommige mensen doen, terwijl ze eigenlijk slapen”, legt
mijn vader uit. Mijn ouders vinden het toch wel erg gevaarlijk dat ik mijn kamer
uitsluip en besluiten een alarmknop op de deur te maken voor in de nacht, zodat
ze horen wanneer ik al slaapwandelend de kamer uitloop.
“En weet je, Max,” zegt mijn vader, “vroeger was het inderdaad zo dat je griep
kreeg met de R in de maand, maar in 2020 maakt het niets meer uit welke letter
in de maand zit.” “O ja, wel zo handig,” zeg ik, “dan krijgt de R ook niet altijd meer
de schuld.” Mijn ouders moeten heel hard lachen. “En nu naar bed jij!” zegt mijn
vader.
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Mannetjes

Geschreven door Jeltine Jans

Ik lig in mijn bed. Ik voel me helemaal niet lekker. Ik voel me moe en mijn ogen
vallen bijna dicht. Sinds afgelopen weekend zitten er mannetjes in mijn mond,
blauwe mannetjes. Ik voel ze achter in mijn keel. Het voelt heel dik en het doet erg
pijn als ik slik. Het lijkt wel alsof die mannetjes met een hamer naar binnen zijn
gegaan en steeds stiekem tegen mijn keel aan tikken. Ik heb een keer bij ‘Er was
eens’ gezien dat die mannetjes je ziek maken en dat je ook witte mannetjes hebt
die de blauwe mannetjes wegjagen. Die blauwe mannetjes zijn een virus. Nu ben
ik bang dat die mannetjes coronamannetjes zijn. Ik heb bij het Jeugdjournaal
een keer gezien dat coronamannetjes veel besmettelijker zijn. Ze dringen sneller
je lichaam binnen en zijn heel sterk. Zo sterk, dat sommige mensen naar het
ziekenhuis moeten.
De hele dag loop ik te kuchen. Van mama heb ik al speciale snoepjes gekregen
die helpen tegen de keelpijn. Ik kruip nog verder onder de dekens. Ik durf mijn bed
niet meer uit. Straks steek ik nog iemand aan.
Ik vind het altijd heel vervelend om ziek te zijn. Zeker nu. Ik mocht net weer naar
school en naar de voetbaltraining. En nu? Nu kan ik niet eens afspreken met
Jordy en Alex. Dat is echt balen. Ik moet alweer flink hoesten. Dit is echt niet leuk!
Mijn vader zegt dat hij de coronawasstraat heeft gebeld, maar als ik ergens bang
voor ben, dan is het wel de coronawasstraat. Ik heb op televisie gezien dat ze
daar met een heel lang staafje je neus ingaan, en dat kan veel pijn doen. Brrr, ik
krijg de rillingen als ik eraan denk.
Tja, er zit dus maar een ding op en dat is beter worden. En nog wel vandaag. Ik
ga gewoon een gevecht aan met die coronamannetjes en ik moet winnen. Maar
hoe doe ik dat? Ik bedoel, ze zitten op mijn tong en achter in mijn keel … Aah, ik
heb een idee! Als ik nu eens mijn mond flink ga schrobben met een tandenborstel.
Ik bedoel, van tandenpoetsen worden je tanden schoon. Dus ik denk dat als ik
mijn mond en keel ga poetsen, de mannetjes dan zullen verdwijnen. Ik kruip uit
bed, naar de badkamer. In de lade ligt mijn tandenborstel en tandpasta. Ik kan nét
niet goed in de spiegel kijken, dus ik klim op een stoel die naast de wc staat. Zo,
nu zie ik het beter. Ik steek mijn tong uit en ik kijk achter in mijn keel. Mijn keel is
een beetje rood. Driftig begin ik met het poetsen van mijn tong. Ik sla geen hoekje
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over. Met mijn tandenborstel probeer ik zover mogelijk in mijn mond te komen,
maar dat voelt helemaal niet fijn. Als ik klaar ben met tandenpoetsen ga ik op de
stoel zitten. “Nou, dit is ook niks!” mompel ik en ik moet nog een keer heel hard in
mijn elleboog hoesten.
Er moet een andere manier zijn om die mannetjes van mijn tong te halen. Ik weet
dat je tegenwoordig je handen heel goed moet wassen met desinfecterende
zeep. Wij hebben thuis overal van die zeep staan. Misschien werkt dat ook wel,
mijn mond met die zeep wassen. Ik duw een stop in de gootsteen en zet de kraan
open. Op dat moment komt Anne binnen, ze is net uit school gekomen. “Wat ben
jij nou aan het doen, Max?” vraagt ze verbaasd. “Ik ben de coronamannetjes aan
het wegjagen”, zeg ik, terwijl ik de desinfecterende zeep in de gootsteen giet. Er
komen allemaal bubbels en ik steek snel mijn tong in het water. “Nee Max, dat
werkt toch niet!” giert Anne uit van het lachen. Ik verslik me door haar reactie en
neem een grote slok van het zeepsop. Op hetzelfde ogenblik laat ik een boer
en er komt een dikke zeepbel uit mijn mond gevlogen. Anne en ik gieren het
uit van het lachen. “Joehoe, ik kan bellenblazen”, schreeuw ik enthousiast. Anne
probeert het ook. Ze stopt haar hoofd onder water en neemt een slok, maar er
komt geen boer. Wel is Anne veranderd in Sinterklaas. “Whaahaa Anne, je lijkt
net Sinterklaas!” Ik lig op de grond van het lachen. Anne kijkt in de spiegel. Ze ziet
zichzelf en begint sinterklaasliedjes te zingen. Dit is té grappig.
Op dat moment komt mama binnen. “Wat is het hier voor bende?” vraagt ze
geschokt. “Ik ben de coronamannetjes uit mijn mond aan het poetsen”, zeg ik.
“Ooh, nee toch Max, dat moet je nooit doen!” zegt mijn moeder streng. “Zeep
is heel slecht voor je lichaam, je mag er je handen mee wassen, maar nooit
opdrinken”, legt mijn moeder uit.
Snel spuug ik de laatste zeeprestjes uit mijn mond. “Weet je wat, gaan jullie
samen maar even de badkamer opruimen, dan krijgen jullie daarna wat
lekkers”, zegt mijn moeder, terwijl ze op het punt staat weer naar beneden te
lopen. Samen ruimen Anne en ik de badkamer op. We dromen over wat we aan
Sinterklaas gaan vragen op pakjesavond. “Ik wil supergraag een barbiecamper”,
zegt Anne blij. “En weet je wat ik wil?” vraag ik aan Anne. Anne weet het niet. “Ik
zou heel graag met Sinterklaas mee willen naar Spanje, want dan kan ik naar
mijn favoriete voetbalclub in Barcelona”, zeg ik dromerig. “Ja, ja, dat kan toch
helemaal niet”, zegt Anne stellig. “Waarom niet?” vraag ik. “Nou, in Spanje is het
immers code oranje”. “Hmmm, dat is ook niet leuk. Misschien kan Sinterklaas dan
dit jaar ook niet op bezoek komen. Dat zou ik echt enorm balen vinden”, merk ik
verdrietig op.
Nadat we de badkamer schoongemaakt hebben, gaan we naar beneden.
“Hé, wat kijken jullie sip”, zegt mama. “Tja, het zou toch heel erg balen zijn als
Sinterklaas dit jaar niet komt”, zeg ik en ik begin te huilen. “Ach, weet je Max,
Sinterklaas kan altijd de pakjes per post opsturen”, zegt mijn moeder opgewekt.
“Ooh ja, dat is ook zo!” schreeuwen Anne en ik blij in koor. “Willen jullie nu een
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raketje?” vraagt mama. “Want dat is immers ook goed voor je keel.” En dan
opeens bedenk ik me dat ik al een tijdje geen mannetjes meer heb gevoeld op
mijn keel. Ik was zo druk met pret maken met Anne, dat ik de mannetjes gewoon
helemaal vergeten was. “Hé mama, dat is het! Als ik pret maak, dan gaan de
mannetjes vanzelf weg!” roep ik. “Wat een enorm goed idee, Max”, zegt mama.
“Wat zullen we gaan doen om de pret te verhogen?” Opeens heb ik een enorm
goed idee. Omdat ik nu niet naar buiten mag, kan ik natuurlijk wel binnen een film
kijken. “Zullen we samen een sinterklaasfilm kijken?” vraag ik aan Anne en mama.
Anne en mama moeten heel hard lachen. “Dat is een goed idee, Max!” zeggen
ze. Die middag kijken we samen ‘De stoomboot van Sinterklaas’. Zo kan ik me
even verheugen op de komst van Sinterklaas en alle cadeautjes, en vergeet ik de
mannetjes op mijn tong.
Als ik de volgende ochtend wakker word, merk ik dat de mannetjes met de hamer
zijn verdwenen. Ik heb geen pijn meer in mijn keel. Ik spring mijn bed uit, trek
mijn kleren aan en ren naar de slaapkamer van papa en mama. Die liggen nog
te slapen, maar dat kan me niet schelen, want ik ben beter! Ik begin op hun bed
te springen en schreeuw “Ik ben beter!” Slaperig zeggen papa en mama: “Goed
zo jongen, dan kun je nu weer naar school.” En dan vult papa nog aan: “En de
wasstraat, die zeg ik af.” Ik ben nog nooit zo blij geweest. Tja, alleen natuurlijk met
pakjesavond.
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Een dino voor de postbode
Geschreven door Jeltine Jans

Elke dag komt de postbode bij ons langs. Ik ken hem goed. Hij is onze vaste
postbode en heeft een oranje met blauw pak aan, dat best strak zit. Dat komt
omdat hij een grote ronde buik heeft. Elke keer als hij langskwam, vertelde hij
een mop en moest hij vooral zelf heel hard lachen. Sommige moppen snapte
ik niet, maar sommige heb ik ook heel goed onthouden en vertel ik nu aan
iedereen die het wil horen. Weet je wat ik het allerleukste vond? Dat hij altijd hele
dikke elastieken bij zich had. Die gaf hij altijd aan Anne en mij. Ik heb een keer
een katapult gemaakt van een tak en zo’n elastiek. Ik weet het nog goed. Onze
postbode stond de post uit zijn fietstas te pakken toen ik met mijn katapult vanuit
mijn slaapkamerraam een papieren propje op hem schoot. Hij schrok ervan en
keek driftig om zich heen. Toen hij niks zag, ging hij verder met de post uit zijn
fietstas pakken. En weer schoot ik met mijn katapult een propje. Ik gierde van het
lachen. Zo hard dat hij mij uiteindelijk natuurlijk wel hoorde. Hij moest er gelukkig
zelf ook om lachen, om die kwajongensstreken van mij. Nu in de coronatijd komt
de postbode nog steeds langs, maar hij vertelt geen moppen meer en ook krijg
ik geen elastieken meer van hem. We moeten afstand houden vanwege corona.
Ik zie dat hij minder vaak lacht als hij de post komt brengen. Volgens mij is het
leukste aan postbode zijn, dat je praatjes maakt met de mensen en de kinderen
die je tegenkomt op straat. Hij zal het nu vast wel stil vinden, nu er bijna niemand
meer op straat is.
Voor vanavond heeft mijn vader hamburgers gebakken en mogen we zelf
ons eigen broodje hamburger maken met kaas, komkommer, sla, tomaat
en natuurlijk extra veel ketchup. Heerlijk vind ik dat. Broodjes hamburger zijn
echt mijn lievelingseten. Mijn moeder vertelt tijdens het eten dat ze van een
vriendin een handgeschreven brief heeft gekregen, en dat vindt ze erg bijzonder.
“Tegenwoordig krijg je bijna geen brieven meer per post, alles is via e-mail en
WhatsApp”, zegt ze, terwijl ze aan de brief ruikt alsof het bloemetjes zijn. Anne
heeft laatst ook een brief naar opa en oma geschreven, en dat vonden ze erg
leuk. “Weet je wat ik zo leuk vind aan een handgeschreven brief?” vraagt mijn
moeder aan ons, terwijl ze nog steeds aan de brief ruikt. “Een handgeschreven
brief doet me denken aan mijn eigen kindertijd, het is nostalgie”, zegt mijn
moeder. Ik heb geen flauw idee wat nostalgie is, maar mijn moeder kijkt heel blij
en relaxt, dus het zal wel goed zijn. “Mama, ik zag vandaag onze postbode uit
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mijn slaapkamerraam. Hij keek best verdrietig”, zeg ik, terwijl ik een hap neem
van mijn broodje hamburger. “O ja, verdrietig?” vraagt mijn moeder hardop.
“Ja, zal hij zijn werk niet meer leuk vinden, nu het corona is?” vraag ik. “Nee joh,
weet je waarom hij zo verdrietig is?” zegt Anne wijs. “Omdat hij zelf nooit een
brief krijgt.” Dat zou best eens kunnen, bedenk ik me. “Tja, de postbode deelt
alleen maar post uit, maar krijgt geen post”, zegt Anne. “Ik vind het zielig”, zeg
ik. Ik eet mijn hamburger verder op en stel me voor dat de postbode helemaal
alleen is als hij thuiskomt van zijn werk. Geen mensen om zich heen, alleen zijn
kat. En natuurlijk zijn televisie. Brieven krijgt hij al helemaal niet. Dit verdient onze
postbode toch niet, zeker niet in deze coronatijd. Hij is altijd erg aardig en geeft
ons altijd elastieken. “Weet je wat,” zeg ik enthousiast, “ik ga een dinotekening
voor hem maken.” “Dat is inderdaad een leuk idee, Max”, zegt mijn vader. “Ja, en
dan doe ik hem bij ons in de bus, zodat hij hem ziet als hij de post komt brengen”,
zeg ik.
Na het toetje begin ik meteen met het maken van een dinotekening. Ik denk
namelijk dat de postbode gek is op dino’s, net zoals ik. Ik teken een mooie T-rex
met scherpe tanden en kleur hem helemaal groen. Om het een echte brief te laten
lijken, schrijf ik op de achterkant: Dag meneer de postbode, ik ben Max en mijn
zus heet Anne. Dank je wel voor de post. Je zal wel heel verdrietig en alleen zijn,
daarom heb ik deze dino gemaakt. Groetjes Max. “Mama, heb je een envelop?”
vraag ik aan mijn moeder. “Jazeker, Max”, zegt ze, en ze pakt een envelop uit de
doos die in de kast staat. Ik vouw de tekening twee keer dubbel, zodat-ie in de
envelop past. Daarna lik ik de rand van de envelop en plak hem dicht. Getver,
zo’n likrand is echt heel vies. Dat smaakt naar de lijm van school. “En nu gooi ik
hem door de brievenbus!” roep ik enthousiast. “Ho, ho”, roept mijn vader, en loopt
naar mij toe. “Je moet hem niet in de brievenbus doen, want de postbode kan
niks uit onze brievenbus halen, maar er alleen wat in stoppen”, zegt hij. “Weet je
wat, Max, we plakken de envelop aan de buitenkant van de brievenbus, zodat hij
hem meteen ziet als hij de post komt brengen.” Wat een goede ideeën heeft mijn
vader toch. Ik ren met de brief en een rol plakband naar buiten. Heel precies plak
ik de brief op de brievenbus, maar dan zie ik dat we wat vergeten zijn. De naam
van de postbode staat er niet op, dus zo weet hij nooit dat de brief voor hem is. Ik
ren weer terug naar binnen en pak een zwarte stift. Met koeienletters zet ik op de
envelop: VOOR POSTBODE.
De volgende dag zit ik bij mijn slaapkamerraam en wacht totdat de postbode
komt. “Ja, daar komt hij, Anne!” schreeuw ik richting haar kamerdeur. Anne komt
aanstormen om ook te kijken naar de postbode. “Wauw, hij pakt de brief!” zegt
ze en ze fladdert enthousiast met haar handen. Ik zie dat de postbode de brief
voorzichtig losmaakt van de brievenbus, hij kijkt om zich heen of iemand hem
ziet. “Het lijkt net of hij een geheimzinnig pakketje te pakken heeft”, grinnik ik. Ik
zie dat de postbode de brief in zijn tas doet en daarna wegfietst. “Ooh, ik ben zo
benieuwd wat hij ervan vindt!” roep ik enthousiast. “Ja, ik ook!” roept Anne, en ze
fladdert weer de kamer rond.
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En dan is het zaterdag. Omdat we dan geen thuisschool hebben, kan ik lekker
uitslapen. Als ik aan het ontbijt zit, zegt mijn moeder: “Max, weet je dat er een brief
voor je in de brievenbus zit?” Zonder iets te zeggen spring ik van mijn stoel af. Ik
ren naar de brievenbus en open de klep. Met grote letters zie ik op de envelop
staan: VOOR MAX. Ik scheur de envelop snel open. Er zit een elastiek in en een
stickervelletje met dino’s. Er staat ook iets op geschreven: “Beste Max, dankjewel
voor je mooie dinotekening. Mijn zoon vond hem ook heel mooi, dus hebben
we hem op het prikbord thuis gehangen. Gelukkig ben ik thuis niet alleen, maar
ik mis de gesprekjes met de mensen op straat en met jullie natuurlijk wel. Ik zal
extra veel elastieken voor jullie sparen, zodat je straks een hele grote katapult
kunt maken en weer propjes op mij kunt schieten.” Er staat een grote smiley
achter. Oeps, hij heeft het dus toch door, dat ik die propjes op hem schiet. Snel
frommel ik de brief weer in de envelop en ren naar mijn kamer. Mijn moeder
komt naar me toe. “ Wat is er, Max?” vraagt ze. Ik lig op mijn bed. “Ik wil het er
niet over hebben, mama”, zeg ik verdrietig. Dan rent Anne mijn kamer binnen, ze
is helemaal enthousiast. “Max, laat die brief eens zien!” roept ze. “Nee! Dat wil ik
niet”, zeg ik, maar voordat ik het weet heeft Anne de brief uit mijn handen gerukt.
“Ooh Max, maar dat is toch heel lief!” zegt Anne. “Ik bedoel, hij geeft je zelfs extra
elastiekjes om op hem te kunnen schieten”, lacht ze. Mijn moeder leest met Anne
mee. “Inderdaad, dat is superlief en zo te zien houdt hij wel van een geintje én van
dino’s”, zegt ze. Ik kijk op. “Is dat echt zo?” vraag ik. “Jazeker!” zeggen mijn moeder
en Anne in koor. Gelukkig, ik kan weer ademhalen. “Weet je wat, dat brieven
schrijven vind ik eigenlijk wel heel leuk!” zeg ik. “Ik ga meteen weer een brief
schrijven en dit keer met een dinosticker erop. Dan leer ik meteen goed schrijven”,
zeg ik heel slim. “Zo is dat, Max, goed van je”, zegt mama en ze geeft me een
knuffel.
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Niet vliegen dit jaar
Geschreven door Mélanie Rijs

Ik ben boos. Of eigenlijk niet boos, het is eigenlijk meer verdrietig én boos. Dit
jaar zouden we voor het eerst met het vliegtuig op vakantie gaan, dat leek me zo
gaaf. Ja, ook wel een beetje spannend natuurlijk, maar vooral echt supertof. Ik
kon niet wachten tot we in het vliegtuig zouden zitten. En dan op de beginbaan,
hoe noem je zoiets … de startbaan, geloof ik. En dat het dan voelt alsof je in
een achtbaan of nee een Formule 1-wagen zit. Dat de piloot dan optrekt en het
vliegtuig met veel geraas en gegrom wel met 500 km per uur die startbaan af
racet en dan op het allerlaatste moment aan de stuurknuppel trekt … en dat
we dan zo steil de lucht in vliegen. En dan lekker elke dag naar de zee met mijn
nieuwe duikbril en flippers, en natuurlijk heel veel ijsjes eten.
Ja, als ik eraan denk word ik daar helemaal opgewonden en blij van. Maar nee
hoor, die stomme corona gooit alle plannen in de war. Ik schop tegen mijn stoel
van woede. Door corona mogen we niet met het vliegtuig. Sterker nog, door
corona mogen we niet eens met de bus of de trein, of met de tram of de metro.
Nog even en ik mag niet eens meer een blokje om op de fiets, of voetballen
op het schoolplein. Ik baal ervan en niet zo’n beetje ook. En bij opa en oma op
bezoek mag óók al niet! Bleeeh, ik steek heel hard mijn tong uit. Op dat moment
steekt papa zijn hoofd om de hoek van mijn kamer. “Hey Max,” zegt hij, “mag ik
even binnenkomen?” Ik knik en hij komt naast me op bed zitten. “Ik begrijp best
dat je boos bent, Max, en dat mag ook echt hoor. Alle plannen die we gemaakt
hadden, alles wat we gewend zijn om te doen, alles wordt compleet overhoop
gehaald.” Ik knik weer. Ja, dat klopt. “Ik vind het ook echt niet leuk, Max. Ik denk
dat niemand het leuk vindt, maar het is even niet anders. Het is belangrijk dat
we niet naar andere plekken gaan, want dan wordt het virus ook niet verder
verspreid. Daardoor worden er hopelijk minder mensen ziek en zullen er ook
minder mensen doodgaan aan dit virus. Er wordt echt heel hard gewerkt om
een vaccin te vinden.” “Een fakzen, een wat?” “Een medicijn tegen corona”, zegt
papa. “Oh, dat bedoel je. Ja dat hoop ik ook”, zucht ik. “Hoe het straks in de grote
vakantie zal gaan, dat weet ik nog niet, en dat onze vakantie helaas niet door kan
gaan is duidelijk”, zegt papa. “Maar volgende week is het meivakantie, dan zijn
jij en Anne vrij en hoeven jullie niet naar school én geen schoolwerk te maken.
En is er ook geen online les. Papa en mama hebben dan een verrassing voor
jullie!” “Een verrassing? Echt? Wat gaan we dan doen in de meivakantie … en hoe
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dan?” vraag ik. “We mogen toch helemaal nergens naar toe?” “Nou,” zegt papa,
‘ik denk dat je maar gewoon even geduld moet hebben. Ik ga even met mama
overleggen of alles door kan gaan, oké?” Ik vind het natuurlijk nog steeds heel erg
balen dat we nu in de grote zomervakantie niet kunnen gaan vliegen, maar ben
toch wel erg nieuwsgierig, en de meivakantie dat is … ik kijk op de kalender op
mijn prikbord. Het is nu woensdag, maar wacht eens, dat is al over 3 dagen!
Op donderdag gebeurt er helemaal niets. Ik zie papa en mama af en toe naar
elkaar kijken, maar verder laten ze niets los. Ik ga maar even voetballen in de
straat, dat mag gelukkig wel, al is er niet veel aan, omdat iedereen verder binnen
zit. Terwijl het toch al zulk lekker weer is, ik heb de hele week alleen maar een
T-shirt en korte broek aan.
En dan wordt het vrijdag, de laatste dag voor de meivakantie dat we thuis les
krijgen. Papa en mama hebben de taken verdeeld, meestal werkt mama op
maandag, woensdag en vrijdag in de ochtend met ons aan ons schoolwerk. Papa
doet dat op dinsdag en donderdag. Af en toe krijgen we ook online les en vraagt
de juf hoe het gaat en waar we zijn met de lessen. Maar vandaag geeft papa ons
les en gaat mama met de auto op pad. Ze gaat even naar de supermarkt, zegt
ze. Nou ja, even … éven een boodschap doen is het niet. Ze haalt meteen voor
een hele week eten in huis, om zo min mogelijk in contact met mensen te komen,
zegt ze. En wij mogen niet mee, ook weer zo’n stomme coronaregel. Niet dat ik
boodschappen doen nou zo ontzettend leuk vind, maar met dat thuiszitten heb ik
het wel gehad. “Doeg, tot straks.” Ik kijk op van mijn rekenschrift. Zooo, die heeft
wel heel veel tassen bij zich, wat zou ze allemaal gaan kopen? Wacht eens, is dat
voor de verrassing? Ik kijk mama vragend aan. Mama zegt niks, maar geeft me
een knipoog en loopt zo de deur uit!
’s Middags moet papa nog even naar een afspraak. Huh, een afspraak? Dat mag
toch helemaal niet? Mama is terug van het boodschappen doen, maar ze heeft
niet veel bij zich. Ik snap er niets van. We moeten de komende week toch eten
en drinken? Mama zegt dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken en
dat Anne en ik onze tas mogen gaan pakken. Tas pakken? Zouden we dan toch
…? “Wat moet ik meenemen, waar gaan we naartoe?” “Ho ho, rustig aan”, zegt
mama. “Je mag voor 3 dagen kleren in de tas stoppen en vergeet je knuffels niet”.
Dat laten Anne en ik ons geen twee keer zeggen.
Binnen een kwartier hebben we de tassen gepakt. O ja, tandenborstel en kam
nog even snel in de toilettas en we zijn klaaaaaar. “Oké,” zegt mama, “stap
maar vast in de auto”. Anne en ik kijken elkaar aan, waar gaan we naartoe? We
stappen in de auto en even later vertrekken we. Maar … “Waar is papa, hij gaat
toch wel mee?” vraag ik verbaasd. “Ja hoor,” lacht mama, “natuurlijk gaat hij mee,
maar hij is er al.” Mmm, da’s raar, hij had toch een afspraak?
We rijden de straat uit, de wijk uit en de stad uit. “Wij gaan op vakantie”, zingen
Anne en ik luidkeels. Mama rijdt de snelweg af, en zegt “Nog een klein stukje,
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jongens, dan zijn we er.” Ze stopt bij een parkeerplaats en knoopt ons allebei
een theedoek voor als blinddoek. “Het is een verrassing, hè”, zegt ze lachend.
Gehoorzaam blijven Anne en ik zitten. Ik ben zo nieuwsgierig, geen idee waar we
zijn. Mama rijdt rustig verder, een rotonde, daarna wachten we bij het rode licht,
denk ik. En dan nog 2 bochten en dan staat ze stil. “Stap maar uit”, zegt ze. “Hallo
Max en Anne”, hoor ik een bekende stem. Dat is papa. We kunnen nog steeds
niets zien, en mama en papa pakken ons elk bij een elleboog. We lopen op een
pad en het voelt wel vertrouwd, maar waar zijn we toch? Ik voel dat Anne naast
me staat en dan zegt papa dat we de theedoek af mogen doen. Ik schuif ‘m van
mijn hoofd af en knipper met mijn ogen tegen het felle licht. Ik kijk en kijk, we
staan in de achtertuin van opa en oma! Zij wonen buiten de stad en hebben een
huis met een grote tuin en een heel stuk land eromheen.
Maar daar … wat is dat? Ik kijk nog eens goed. Op het grasveld achter op het stuk
land staat een caravan, de deur staat open. Voor de caravan staat een grote
plastic tafel met een vrolijk tafelkleed en stoelen eromheen. Er flappert een grote
vlaggenlijn om de luifel van de caravan en ervoor ligt een groot pak. Wat is dat?
“Welkom op camping Wegaannognietnaarhuis,” zegt papa. “Hebben jullie bagage
bij je? Je kunt je tas uitpakken zodra we de tent hebben opgezet.” Een tent …
een tent … Anne en ik kijken elkaar aan. Jaaaa, we slapen in de tent! We maken
juichend een rondje om het grote pak. Papa helpt ons met het opzetten van de
tent, we blazen de luchtbedden op en rollen de slaapzakken uit. “Maar hoe komen
we aan al die spullen”, vraag ik mama. “Geleend van de ouders van Lotte. Die
kamperen al jaren, dus die hebben alle spullen en van hen mochten we ook de
caravan lenen. Lief hè?” ‘Nou. dat is zeker heel lief”, zeg ik. Mama heeft allemaal
dingen gekocht die we lekker vinden. “Vanavond gaan we barbecueën”, zegt ze.
“Maar eerst lekker even een broodje knakworst eten, mmm”.
’s Middags hebben papa en mama een spelletjesparcours voor ons bedacht.
Eerst gaan we koekhappen, daarna spijkerpoepen en met een lepel met een ei
erop slalommen langs pionnetjes. “Haha, het lijkt wel Koningsdag”, zegt Anne.
Papa heeft zelfs aan prijsjes gedacht. Ik win een dikke reep Tony’s Chocolonely
en Anne iets om armbanden te maken. Het lijkt wel een feestdag. Nadat we ’s
avonds hamburgers hebben gebakken en de broodjes hebben versierd met
sla en tomaat, mogen we als toetje marshmallows roosteren boven een echt
kampvuur. We mogen wel tot 23.00 uur opblijven. Da’s supergaaf, want je kunt
de sterren dan zo vanuit je bed aan de hemel zien staan. Wat een superleuke
dag was dit. En dan te bedenken dat we hier nog 2 nachtjes mogen blijven. ik
word er helemaal blij van. “Door corona worden we wel creatief in het bedenken
van andere leuke dingen doen”, zegt mama terwijl ze me een nachtzoen geeft.
“Lekker slapen, Max, morgen word je vast wakker met een zonnetje op je tent.” Ik
knik, zoek een lekker plekje in mijn slaapzak en langzaam vallen mijn ogen dicht.
Morgen, denk ik, morgen word ik wakker op de camping …
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Koekjes met liefde, of met lol
Geschreven door Elma Vriezekolk

De moeder van Lot is aan de telefoon met de opa van Lot.
“Ja, jeetje papa, wat erg. (…) Ik snap het. (…) Weet je het zeker? (…) Mmm, oké …
Bel me maar als je er anders over denkt, oké?”
Ze hangt op. Dat klonk niet best.
“Opa is heel verdrietig Lot, zijn broer is vannacht overleden. En omdat opa zelf
ziek is geweest, mag hij niet naar de uitvaart toe.”
Lot springt op uit haar stoel. “Maar dan kunnen Anne en ik toch naar opa toe om
hem te troosten?”
Lot kijkt me hoopvol aan.
“Nou Lot, dat is dus lastig”, gaat mama verder. “Opa wil ons nu niet zien, want hij is
bang dat hij dan extra verdrietig wordt. Want, zoals je weet, we mogen hem niet
knuffelen. En elkaar wel zien, maar niet mogen knuffelen, dat vindt hij echt heel
erg lastig.”
“Maar hoe kunnen we hem dan wél troosten?” vraagt Lot.
“Hij heeft het liefst dat je hem dan gewoon belt. En dat moeten we respecteren,
ook al is dat niet leuk.”
Lot kennende laat ze het hier niet bij zitten. En eerlijk gezegd, als het mijn opa was
geweest, zou ik dat ook moeilijk vinden.
“Anne, zullen we even naar mijn kamer gaan?” vraagt Lot.
“Tuurlijk.” En we lopen samen naar boven.
“Wat kunnen we doen om opa écht te troosten, Anne? Want alleen maar bellen
vind ik een beetje lastig. Als ik dan hoor dat hij verdrietig is, kan ik daar eigenlijk
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niet zo goed tegen.”
Ik snap Lot wel. En ik snap ook wel dat de moeder van Lot haar eigen vader wil
beschermen.
Misschien kunnen we iets anders verzinnen.
Ik bedenk me wat ik zelf heel graag zou willen krijgen als ik verdrietig ben.
“Lot, wat we ook kunnen doen,” antwoord ik, “is koekjes bakken! En die dan naar
je opa brengen, terwijl we op afstand blijven.”
Wie houdt er nu niet van versgebakken koekjes vol met liefde?
Lot veert op.
“Ja, laten we dat gaan doen! Het kan vast geen kwaad als we even langsgaan,
alleen maar om de koekjes af te geven, toch?”
Lot en ik duiken de keuken in. We bakken wel vaker samen koekjes, dus we weten
precies waar alle bakspullen staan. De opa van Lot zal het toch niet erg vinden?
We bakken er flink op los. Ik denk dat we wel 80 koekjes hebben straks. We
maken er letters van, waarmee je LOVE kunt maken. Ineens krijg ik een idee.
“Weet je, Lot, jouw opa kan vast geen 80 koekjes op. Waarom maken we niet heel
veel setjes ‘LOVE’ en dan brengen we een setje naar jouw opa, maar ook naar
allemaal vriendjes en vriendinnetjes uit de klas. Dan brengen we gewoon heel
veel liefde rond. Vind je dat een goed idee?”
“Ja, geweldig, wat een goed idee Anne! Dan kunnen we naar Fien en Mohammed
en Franka en Nicky en Derman en Thiago. Alhoewel, Thiago …”
Lot is al een paar maanden heel erg verliefd op Thiago, alleen ze durft het niet te
zeggen. Dit zou natuurlijk wel een heel handig moment zijn om net te doen alsof
je bij iedereen koekjes langsbrengt en ook bij hem LOVE gaat brengen. Maar of
hij ook verliefd is op haar? Ik weet het eerlijk gezegd niet.
Als de moeder van Lot de keuken binnenloopt reageert ze enthousiast.
“Zo, dat zijn veel koekjes. En wat leuk, met die letters. Staat daar nu VOEL?”
Lot en ik moeten heel hard lachen. Oeps … je kunt de koekjes dus ook verkeerd
lezen.
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“En, gaan jullie die allemaal zelf opeten?” gaat de moeder van Lot verder.
“Nee, die gaan we rondbrengen naar onze klasgenootjes”, zegt Lot. “En jij krijgt
het eerste setje liefde van ons.”
“Wat lief, meiden! Nou, ik weet zeker dat deze extra lekker zijn. Ik ga ze vanavond
bij de koffie opeten, samen met papa. Een beetje liefde kan geen kwaad.”
We laten de koekjes eerst even afkoelen. Dan kunnen we ondertussen lekker
knutselen aan een leuke verpakking.
“Vergeet je niet opa vandaag even te bellen, Lot?” vraagt haar moeder.
“Ja, is goed, mama.” Ik zie dat Lots gezicht rood begint te kleuren. Ik hoop niet dat
haar moeder dat gezien heeft.
Na de lunch pakken we de koekjes in, 20 setjes maar liefst. Daarna springen we
op onze fiets.
“Oké, waar gaan we beginnen?” vraag ik.
Eerst langs Fien, die woont om de hoek.
We bellen aan bij het huis van Fien, op nummer 22.
De vader van Fien doet open.
“Dag dames, waar hebben wij dit bezoek aan te danken?”
“We hebben een kadootje voor Fien, omdat we haar zo missen. Dus we komen
een beetje liefde brengen!”
“Hé, Anne en Lot!” Fien komt achter haar vader vandaan. “Wat megaleuk om jullie
weer te zien!”
We geven haar de koekjes en we kletsen in een rap tempo helemaal bij met Fien.
Supergezellig, maar we moeten door, anders zijn we vanavond nog niet klaar.
“Nou, doeeeeiiii”, roept Fien ons na, met een grote glimlach op haar gezicht. We
hebben iemand heel erg blij gemaakt, dat geeft een goed gevoel zeg.
Nadat we bij nog twee andere klasgenootjes zijn geweest, komen we bij het huis
van Thiago.
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Lot gaat steeds langzamer fietsen.
“Ik weet het niet hoor”, zegt Lot. “Misschien moeten we zijn huis gewoon overslaan.
Straks denkt hij dat ik verliefd op hem ben.”
“Dat ben je toch ook? En wat maakt het uit, we komen toch met z’n tweeën en we
kunnen ook zeggen dat we dit bij al onze klasgenootjes langsbrengen. Dan zal hij
er toch niks van denken?”
Lot begint in de tas met koekjes te rommelen. Wat is ze toch aan het doen?
Als ze weer opkijkt, zegt ze: “Ik heb even een nieuw zakje voor Thiago gemaakt,
kijk maar!”
Ze houdt een zakje omhoog met daarin drie letters: L.O.L.
Haha, LOL, ze heeft van twee zakjes de letters L, O en L bij elkaar gestopt. Wat
slim! Nou, prima, dan brengen we toch geen liefde bij Thiago, maar lol. Ook leuk.
We bellen aan, Lot gaat een beetje achter mij staan.
“Hé, meiden, wat leuk. Hoe gaat het met jullie?”
Thiago doet de deur open in z’n zwembroek. Achter Thiago zie ik ook zijn vriendje
Roy de gang in komen. Die zit ook bij ons in de klas.
Lot schraapt haar keel.
“Goed hoor! We hebben koekjes gebakken voor de hele klas. Dus ook voor jou. En
we hebben voor iedereen het woordje LOL gebakken. Leuk toch?”
Ze geeft Thiago het zakje.
“Oh, nou, en Roy is toevallig ook hier, om te zwemmen in de tuin, dus je kunt hem
meteen ook een zakje LOL geven. Dat is net zo handig, hoeven jullie niet meer
naar zijn huis toe.”
Nu schiet Lot in de stress. Ze begint heel onhandig in de tas te rommelen.
Zodra Roy dichterbij staat, geeft ze hem een zakje met de letters V.E.O.V.E.
“Hè,” zegt Roy, “dit is toch geen lol? Ik kan hier echt geen woord van maken, hoor.
Nou, ja, boeie. Ik heb lekker wél vijf koekjes!”
Thiago kijkt een beetje vreemd naar ons, bedankt ons nog een keer voor de

111

koekjes en doet de deur weer dicht.
“Oh, ik hoop maar niet dat ze koekjes bij elkaar gaan leggen en er 2 keer LOVE
van maken. Snel wegfietsen, Anne”, zegt Lot.
Ik moet stiekem wel een beetje lachen. Dit is wel heel erg pech hebben voor Lot.
Na nog een paar kinderen blij te hebben gemaakt met koekjes, fietsen we de
straat van de opa van Lot in.
We hoeven ons niet af te vragen of hij wel thuis is, want bijna iedereen is in deze
tijd gewoon thuis. En de opa van Lot al helemaal, want hij is pas ziek geweest.
We bellen aan.
Het duurt wel een tijdje voordat we gestommel in de gang horen.
De deur gaat op een heel klein kiertje. De opa van Lot is heel voorzichtig.
“Lot, ben jij dat?” vraagt hij.
“Ja, opa”, zegt Lot. “Anne en ik hebben koekjes voor jou gebakken om je te
troosten. Ik weet dat je tegen mama hebt gezegd dat je liever wilde dat ik zou
bellen, maar ik kan je de koekjes niet via de telefoon geven, dus … euhhh …”
“Nou, dat snap ik wel,” lacht hij, “en eerlijk gezegd ben ik heel blij dat je gekomen
bent, Lot. Ik dacht dat ik het heel moeilijk zou vinden om je alleen op afstand te
zien, maar het valt me eigenlijk best mee. Veel leuker om je in het echt te zien, in
plaats van via de telefoon of het scherm.”
We fietsen allebei helemaal blij terug naar het huis van Lot.
Wat geeft dat een fijn gevoel, als je andere mensen blij kunt maken.
Gelukkig hebben we nog wat zakjes over, dus kan ik mijn ouders en Max ook nog
wat liefde brengen. En natúúrlijk moeten we onszelf ook nog wat liefde geven.
Mjam!
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Door de teststraat
Geschreven door Elma Vriezekolk

“Mam, wanneer gaan we weer eens een keer?”
Mama kijkt op van de krant, terwijl ze haar neus snuit.
“Wat bedoel je, Max? Waarnaartoe?”
“Naar de wasstraat. Ik vind het grappig dat we dan zelf in de auto kunnen blijven
zitten, terwijl de auto gewassen wordt. En dan kunnen we daarna de binnenkant
zuigen met die grote stofzuigers. Is al best een tijdje geleden dat we dat gedaan
hebben. Dus?”
Ik kijk mama met m’n puppie-ogen aan, dat werkt meestal wel goed.
“Haha,” lacht mama, “jij bent grappig, Max. Dat is inderdaad wel een goed idee.
Die auto van ons kan wel een wasbeurt gebruiken. En wat we dan meteen kunnen
doen,” gaat mama verder, “is naar de teststraat van de GGD. Ik heb namelijk een
coronatest aangevraagd, omdat ik al drie dagen aan het snotteren ben.”
Dat zag ik niet aankomen. Maar natuurlijk moet mama zich dan laten testen.
De regels zijn nu zo, dat als je klachten hebt, dan moet je je laten testen.
Het kan namelijk zomaar zijn dat ze zelf een beetje snotterig is, dus niet heel erg
ziek, maar dat ze dan wel iemand anders aansteekt, die er heel ziek van wordt.
Dus: testen moet, ook als je lichte klachten hebt.
Ik moet zelf ook wel eens hoesten, maar dan probeer ik dat heel zachtjes te doen,
zodat niemand het hoort. Anders zeggen ze misschien wel dat ik me ook moet
laten testen. Ik heb op televisie gezien dat ze dan zo’n stokje in de keel en je neus
stoppen. Getver, dat ziet er echt vervelend uit.
“Om twee uur vanmiddag heb ik de afspraak bij de GGD staan, Max, dus wat mij
betreft rijden we daarvoor, rond half twee, door de wasstraat. Dan hebben we
mooi een schone auto als we bij de GGD aankomen.”
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Leuk, ik heb er zin in. Ja, in die wasstraat dan, niet per se in de teststraat. Als ik
maar geen kuchje krijg in de auto.
“Welk programma wilt u?” vraagt de meneer bij de wasstraat.
“Doe maar zoveel mogelijk!” roep ik enthousiast.
“Nou,” grijpt mama in, “doe maar gewoon wassen en waxen, dat is genoeg.”
“Komt voor elkaar”, zegt de meneer, en hij drukt op de knop. Daar gaan we.
Eerst rijden we met de auto op een soort van rails die ervoor zorgt dat mama niet
meer hoeft te sturen of gas te geven. Nu rijdt de auto vanzelf.
En dan komt er van alle kanten water en sop tegen de auto aan. Grote borstels
vegen over de ramen aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant. Gelukkig
heb ik de raampjes goed dichtgedaan.
Aan het einde van de wasstraat rijden we op een machine af waar heel veel lucht
uitkomt, die de hele auto droogmaakt. Het lijkt wel alsof we opstijgen. Ik gil het uit.
“Joehoeeeeeeee!”
Mama rekent aan het einde van de wasstraat af en we kunnen weer rijden. Dat
was leuk. Nu nog even de binnenkant schoonzuigen. Dat vind ik een leuk klusje.
Thuis hou ik helemaal niet van stofzuigen, maar hier vind ik het prima.
Terwijl ik de achterbank schoonmaak, hoor ik mama weer niesen. Ze is inderdaad
echt heel erg verkouden. Ben benieuwd wat de test straks gaat opleveren.
Na het stofzuigen rijden we door naar de GGD. Er staat een lange rij.
Mama vergeet dat ze de versnelling in de vrij moet zetten en de auto slaat af. Ze
lijkt een beetje zenuwachtig.
“Gaat het, mam”, vraag ik haar.
“Ja hoor, prima”, zegt ze. “Eerlijk gezegd vind ik het een beetje spannend. Zo’n
stokje in mijn keel en neus … ik weet het niet.”
Ze is nooit een held in die dingen. Ze kan ook niet tegen bloed op tv. Als ik een
schaafwond heb, dan kan ze zomaar flauwvallen. Terwijl ik dan degene ben die
pijn heeft.
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Het duurt best wel lang, dus mama zet de radio aan.
Eerst luisteren we naar een nieuwszender. Het lijkt alleen maar over corona te
gaan, dus mama zet een andere zender op.
“Zo, even een vrolijk muziekje hoor, dat kan ik wel gebruiken”, zegt ze.
Gelukkig begint de rij weer te rijden.
In de verte zie ik de mensen die de tests afnemen.
Zie ik dat nu goed? Dat lijkt … dat lijkt juf Mandy wel.
Maar ze is toch een juf? Dan ben je toch niet ineens een dokter of zo?
Misschien is ze het niet, maar is het gewoon iemand die op haar lijkt.
Zodra we dichterbij komen, krijg ik ineens een kriebel in mijn keel.
Wat irritant, daar heb ik de hele dag nog geen last van gehad.
Straks moet ik hoesten, en als ze dat dan horen, moet ik misschien ook getest
worden.
Snel neem ik een slok water uit het flesje dat ik heb meegenomen.
“Wil je een zuigsnoepje?” vraagt mama.
Ze merkt dat ik onrustig word.
“Ja, graag, dank je.”
“Hé, dat lijkt jouw juf Mandy wel”, roept ze ineens.
Is het toch waar dus.
“Als juf Mandy bij mij de test gaat afnemen, dan ben ik al iets geruster”, zegt
mama. “Zij is altijd wel lief, ze zal dat stokje niet zomaar mijn keel induwen.”
Als we bij de testplek aankomen, blijkt het inderdaad juf Mandy te zijn.
“Hé Marjet en Max, wat een toeval! Voor wie zijn jullie hier?”
Ik ben even bang dat mama gaat zeggen dat ik getest moet worden, dus ik ben
er snel bij.
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“Mama. Mama moet getest worden. Waarschijnlijk heeft ze geen corona hoor,
volgens mij is ze gewoon verkouden.”
“Nou, we gaan het zien, Max”, zegt de juf. “De kans is inderdaad groot dat ze het
niet heeft, maar laten we het voor de zekerheid maar gaan testen.”
Juf Mandy pakt de stokjes, zoals ik die op tv heb gezien. Eerst gaat ze met een
stokje in de neus van mama.
Ik kijk snel de andere kant op, dit ziet er niet zo fijn uit.
Daarna pakt ze een nieuw stokje en die steekt ze in mama’s keel.
Mama blijft eigenlijk heel rustig, dat had ik niet verwacht.
“Zo, klaar!”, zegt juf Mandy. “We gaan jouw keel- en neusslijm naar een
laboratorium sturen en dan hoor je binnen enkele dagen of je wel of niet corona
hebt. Tot die tijd zijn er een paar regels waar je je aan moet houden. Je moet
thuis blijven, dus je mag niet naar buiten. Je mag geen bezoek ontvangen. Je
moet anderhalve meter afstand houden tot je huisgenoten. Was regelmatig je
handen, nies in je ellebogen of een papieren zakdoek. Schrijf alvast op met wie je
de afgelopen dagen minimaal 15 minuten binnen anderhalve meter contact hebt
gehad.”
“Nou, dat is veel om te onthouden,” zegt mama, “maar dank je wel voor alle
informatie. Ik ga me daar natuurlijk aan houden.”
“Maar dan mag ik helemaal niet meer bij jou in de auto?” vraag ik aan mama.
“Mmm, nee, eigenlijk moet jij nu op anderhalve meter van mij vandaan blijven.
Laten we dat thuis dan maar braaf gaan doen. En dan moet papa maar even in
de logeerkamer slapen. En jullie moeten dus de boodschappen doen.”
Nou, ik hoop dat die uitslag snel komt en dat hij positief is, want het wordt er zo
in huis niet gezelliger op. Ja, met positief bedoel ik dan natuurlijk dat het goed
nieuws is, dat mama dus geen corona heeft.
Zodra we thuiskomen staan papa en Anne op ons te wachten.
“En?” vraagt papa, “ben je nog flauwgevallen?”
“Nee, hoor, helemaal niet”, zegt mama trots. “Het ging eigenlijk heel erg goed, viel
reuze mee. Maar ik heb wel slecht nieuws voor jullie. Jij, Freek, moet even in het
logeerbed slapen, totdat we de uitslag hebben en jullie drieën moeten zorgen
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voor de boodschappen, want ik mag even het huis niet uit.”
Papa en Anne fronsen. De test is ineens niet grappig meer. Nu maar hopen dat
die uitslag er snel is.
Terwijl ik papa de logeerkamer hoor inrichten, begin ik te fantaseren over de
wasstraat en de coronateststraat. Ik pak papier en pen en begin te tekenen.
Zouden ze zo’n teststraat niet net zo automatisch kunnen maken als de
wasstraat? Dan kom je met je auto aanrijden en dan rij je eerst op een soort van
rails, waardoor je de auto uit kunt zetten. Nu rij je vanzelf richting de testmachine.
Als je dan bij de testmachine aankomt, gaan je ramen automatisch open en
komt er een robotarm naar binnen die je mond opendoet. Een andere robotarm
gaat dan met een stokje naar binnen om je neusslijm (iehhh, vies woord) af te
nemen. En dan gaat je andere raam open met een tweede robot. Die verzamelt
je keelslijm. Een computer zegt dan aan het einde ‘Dank u wel voor het testen.
Binnen twee dagen ontvangt u de uitslag’. En dan het hele riedeltje van regels,
zoals juf Mandy het vertelde.
Dan hebben ze ook veel minder echte mensen nodig om de tests af te nemen en
dan kunnen mensen dus veel sneller getest worden, desnoods de hele nacht door.
Maar wat dan als je het heel spannend vindt en wegduikt als die robotarm naar
binnenkomt?
Nee, doe mij dan toch maar juf Mandy als ik ooit zelf getest moet worden.
Ik gooi mijn tekening in de prullenbak en ga samen met Anne een
boodschappenlijstje maken.
En na een dag krijgt mama een mailtje ‘Uit de test blijkt dat u geen corona heeft.’
Yes, gelukkig maar, nu kan alles tenminste weer worden zoals het was. En fijn dat
mama niet ziek is natuurlijk.

117

www.anderhalvemeterverhalen.nl

118

