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Pannenkoeken

‘Ik heb zin om pannenkoeken te bakken,’ zei mijn
opa.

‘Nee hè,’ zei ik. ‘Niet alweer.’
‘Ik kan bijna niet wachten,’ zei mijn opa. Hij

hield het keukenschort omhoog. 
‘Vooruit dan maar,’ zei ik. ‘Een stuk of zes. Meer

niet.’

Ik kwam een paar dagen logeren. Mijn opa woon-
de in een klein huis, midden tussen de weilan-
den. Als ik om me heen keek, zag ik overal gras en
hier en daar een sloot. Mijn opa was altijd in de
buurt. We liepen door het gras, we sprongen over
een sloot en ’s avonds speelden we ganzenbord.
In de gang stonden onze laarzen. Aan de kapstok
hingen onze jassen naast elkaar. 

‘Je ziet er grappig uit,’ zei mijn opa.
Ik had het keukenschort omgedaan en een thee-

doek om mijn hoofd geknoopt.
‘Dat is tegen het spetteren,’ zei ik. 
Mijn opa begon meteen te spetteren. Hij roerde

extra melk door het beslag. Daarna pakte hij de
koekenpan. Ik hoorde de boter sissen. 
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Mijn opa en ik bakten om de beurt een pannen-
koek en we aten er om de beurt een op. Na zes
pannenkoeken vond ik het welletjes.

‘We gaan afwassen,’ zei ik.
‘Ik heb nog steeds zin om te bakken.’
Ik keek mijn opa streng aan. ‘Een stuk of zes,

had ik gezegd.’
‘Ja, ja,’ zei hij, maar ondertussen gleed er

alweer een klontje boter in de pan.
Ik bleef een tijdje naast hem in de keuken staan.

Hij bakte door. Op het aanrecht stond een bord
met een stapel pannenkoeken. 

‘De zon schijnt,’ zei ik. ‘Het is wandelweer.’
‘Je hebt gelijk,’ zei mijn opa. ‘Wandel jij maar

naar de boerderij verderop om melk en eieren te
halen. Ik ben voorlopig nog niet klaar.’

Ik liep helemaal alleen langs de sloot. Met een
lege tas heen en een volle tas terug.

‘Net op tijd,’ zei mijn opa. ‘Het beslag is op.’
De pannenkoekenstapel was hoger geworden.
Ik deed de keukenkast open om mijn opa’s

meelvoorraad te inspecteren. Drie planken vol en
op iedere plank zes volle zakken. Ik probeerde uit
te rekenen hoeveel pannenkoeken dat zouden
worden. Een halve zak meel in de schaal, twee
eitjes erbij en een kwart liter melk en dat maal
een heleboel keer.

Het huis rook naar verbrande boter. Ik ging bui-
ten op een bankje zitten om beter na te kunnen
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denken. Achter het keukenraam zag ik mijn opa
met de koekenpan.

Na een uurtje kwam hij naar buiten. Zijn trui zat
onder de spetters en de glazen van zijn bril waren
vet.

‘Ben je klaar?’ vroeg ik.
‘Een korte pauze,’ zei mijn opa. ‘Ik ga zo weer

verder.’ Hij veegde zijn handen af aan zijn broek.
Hij keek naar de lucht. ‘Het is nog steeds wandel-
weer, zou ik zeggen. Wandel jij nog een keer naar
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de boerderij verderop? Ik heb flink wat melk
nodig en een paar dozen eieren. Neem de bolder-
kar maar mee, dan hoef je niet zoveel te dragen.’

‘Ik wil dat je ermee stopt.’
‘Ach meisje,’ zei mijn opa. ‘Ik wil ook dat ik

ermee stop. Maar het lukt me niet. Het is zo’n
drang vanbinnen.’

Ik zuchtte.
‘Niet zuchten,’ zei mijn opa. ‘Het gaat vanzelf

over. Ik moet gewoon even uitrazen.’

Ik liep met de bolderkar langs de sloot. Met een
lege kar heen en een volle kar terug. Toen ik de
melk en de eieren naar binnen sjouwde, was de
pannenkoekenstapel nog hoger geworden. 

Mijn opa bakte de hele dag door. Om zes uur hield
hij weer een korte pauze. 

‘Wat eten we vanavond?’ vroeg ik. 
‘Zeg jij het maar,’ zei mijn opa.
Hij hoopte natuurlijk dat ik pannenkoeken zou

zeggen, maar ik zei: ‘Spaghetti met tomatensaus.’
‘Komt in orde.’
Binnen vijf minuten was de spaghetti klaar. Ik

nam een hap.
‘Het smaakt naar pannenkoek,’ zei ik.
‘Pannenkoekenspaghetti,’ zei mijn opa. ‘Je

snijdt de pannenkoek in dunne reepjes en dan
roer je er tomatensaus door.’ Hij stond op. ‘Ik bak
nog heel even verder. Ik denk dat ik vanavond
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klaar zal zijn. Maar het zou wel eens laat kunnen
worden.’

Mijn bed stond op zolder. Om daar te komen
moest ik een ladder op klimmen.

‘Blijf jij maar hier,’ zei ik tegen mijn opa. ‘Ik wil
niet dat het boven naar pannenkoeken gaat stin-
ken.’

Hij gaf me een zoen onder aan de ladder.
‘Morgen is het over. Ik beloof het.’

13
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Mijn opa deed altijd wat hij beloofde. De volgen-
de morgen was het over. De keukenramen ston-
den wagenwijd open en het huis rook fris. Het
gasfornuis was blinkend schoon. De koekenpan
hing aan een haakje boven het aanrecht. Overal in
de keuken stonden borden met stapels pannen-
koeken.

‘Dat zijn overblijfsels,’ zei mijn opa. ‘Die gooi ik
straks weg.’

‘Het zijn wel erg veel overblijfsels,’ zei ik. 
Mijn opa knikte.
‘En je mag geen eten weggooien.’
Mijn opa knikte weer. ‘Ik weet het, ik weet het.

Maar we krijgen ze nooit op.’
‘Geef mij maar een pannenkoek,’ zei ik. ‘We

eten ons er wel doorheen.’
We aten ’s morgens en ’s middags pannenkoe-

ken in plaats van brood. ’s Avonds maakte mijn
opa pannenkoekenmacaroni. Aan het eind van de
dag hadden we een halve stapel weggewerkt.

‘Het schiet niet erg op,’ zei mijn opa. ‘Ik denk
dat ik morgen pannenkoekenpap moet maken. En
dan pannenkoekenstamppot.’

Buiten was het wandelweer. De sloot glinsterde in
de avondzon.

‘We nemen de bolderkar,’ zei ik. ‘We gaan uit-
delen.’

Er waren te veel pannenkoeken voor één bolder-
kar. We konden de helft meenemen, meer niet.

Mijn opa en ik trokken samen de kar door het
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weiland. Onderweg legden we pannenkoeken
neer voor de vogels. Ik ging aan de slootkant 
zitten om stukjes pannenkoek aan de vissen te
voeren.

‘Ik loop even naar de boerderij verderop,’ zei
mijn opa. ‘Daar kunnen ze wel wat extra’s gebrui-
ken.’

Hij ging met een volle kar heen en hij kwam met
een nog vollere kar terug. Ik zag hem in de verte
aankomen, hij hing voorover, zo hard moest hij
trekken. 

Ik rende hem tegemoet. ‘Wat heb je daar?’
vroeg ik.

‘Een varken,’ zei mijn opa. Hij hijgde van ver-
moeidheid.

Het varken puilde aan alle kanten uit de bolder-
kar. Het stak zijn snuit naar voren en snuffelde
aan mijn hand. 

‘Varkens zijn vreetzakken,’ zei mijn opa. ‘Moet
jij maar eens opletten. Binnen de kortste keren
zijn we van al onze overblijfsels verlost.’

Thuis kregen we met moeite het varken uit de kar.
Het zat klem. 

Ik haalde een stapel pannenkoeken uit de keu-
ken. Mijn opa en ik gingen op het bankje zitten
kijken hoe het varken at.

‘Zou het een naam hebben?’ vroeg mijn opa.
‘Bolle of Slobber.’
Het varken tilde zijn kop op.
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‘Of Oma.’
‘Oma?’ zei mijn opa. ‘Nee toch?’
‘Jawel,’ zei ik. ‘Een oma kunnen we goed gebrui-

ken.’
Het varken knorde zachtjes voor zich uit.
‘Oma,’ zei mijn opa. ‘Waarom ook niet.’
Ik haalde nog een stapel pannenkoeken uit de

keuken.
Het varken Oma deed wat mijn opa had voor-

speld: binnen de kortste keren waren we van alle
overblijfsels verlost.
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Een tere ziel

Toen ik weer eens kwam logeren, zag ik dat er iets
veranderd was.

‘Wat is dat?’ vroeg ik.
‘Een Omastal,’ zei mijn opa.
‘Een varkensstal zul je bedoelen.’
‘Nee, een Omastal.’ Mijn opa begon te fluiste-

ren. ‘Het woord varken gebruiken we hier niet
meer.’

‘Waarom niet?’
Mijn opa legde zijn hand om mijn oorschelp en

boog zich voorover. Hij fluisterde zo zacht als hij
kon: ‘Het woord varken doet haar verdriet.’

Het varken Oma had me in de gaten gekregen
en kwam me gedag zeggen. Ze duwde haar snuit
tegen mijn hand.

‘Als het donker wordt mag ze naar binnen,’ zei
mijn opa hardop. ‘Een warm plekje voor de nacht,
is dat niet fijn?’

Het begon al een beetje te schemeren. Ik ging
naar de tuin om appels te rapen, iedere dag vielen
er wel een paar van de boom. Het varken Oma was
dol op valappels. Ze wachtte tot ik terugkwam en
dribbelde knorrend achter me aan. Ik lokte haar
de stal binnen.
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