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Hoe gaat het nu met jou? Met ons gaat 
het goed. Van papa en mama moet je de 
groeten hebben. En dertien kusjes (drie 
van pap, drie van mam, drie van Anne en 
vier van mij). We hopen dat het al een 
beetje went, zo alleen in dat grote huis, 
al zal het wel nooit helemaal wennen. 
Gelukkig wonen wij niet zo ver, dus we 
komen vast vaak langs. We zullen er in 
ieder geval zondag zijn om pruimen te 
plukken. Papa brengt dan ook grote vuil-
niszakken mee, zodat de rommel in de 
tuin opgeruimd kan worden. Met rom-
mel bedoel ik niet de duiven zelf, maar 
alle dingen eromheen. Op de adverten-
tie hebben al ik weet niet hoeveel men-
sen gereageerd die de duiven wel willen 
overnemen, voor het geval ze niet terecht 
kunnen bij de club waar opa lid van was. 
Verder weet ik niet zo veel te vertellen, 
behalve dat ik heus nog wel een keer zal 
schrijven, zodat je iets te lezen hebt en 
je niet zo verveelt, de hele dag in je een-
tje. O ja, ik moet van papa zeggen dat als 
je zondagmiddag naar de begraafplaats 
wilt, hij wel even op en neer kan rijden.

driedeligpaard011 CORR.indd   11 18-11-10   09:58



12

Het gaat gewoon goed op school. Verder is er niet 
zo veel te vertellen. Behalve dan dat mama van de 
trap af is gevallen. Ze wilde de was ophangen en 
haalde die net uit de machine toen de deurbel ging, 
maar ze hoorde het niet meteen. Ze dacht ineens: 
hoorde ik nou net de bel? En toen werd er nog een 
keer aangebeld, heel lang, waardoor ze wist dat 
er iemand voor de deur stond die ongeduldig was. 
Toen heeft ze de was uit haar handen laten vallen 
en vloog de trap af, maar ze is gestruikeld en zeker 
acht treden naar beneden gevallen. Ze heeft blau-
we plekken op haar hand en op allebei haar benen. 
Papa zei dat hij niet snapt hoe dat kan, want vol-
gens hem val je maar op één kant, dus kun je niet 
twee grote blauwe plekken op de buitenkant van je 
linkerbeen hebben en ook nog eens drie kleintjes 
op de buitenkant van je rechterbeen. Mama werd 
nogal kwaad, want ze vond dat papa net deed of 
ze er expres blauwe plekken bij had verzonnen, 
terwijl ze gewoon een soort medelijden wilde en 
geen commentaar. Verder was het niet zo erg, al 
werd het nog wel een beetje erger. Voor de deur 
stond namelijk de postbode met een pakje voor 
de buren. Is ze bont en blauw en mag ze het pak-
ket niet eens zelf uitpakken! Het pakje staat nu in 
de gang, want de buren zijn op vakantie, dus we 
moeten minstens twee weken wachten voor we te 
weten komen wat erin zit, of misschien komen we 
het wel nóóit te weten, als de buren het pakje mee 
naar huis nemen en alle gordijnen dichtdoen om-
dat ze niet willen dat de buren weten wat erin zit.
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Mama vraagt of je een extra pruimentaartje wilt bakken, 
want we krijgen maandag iemand te eten aan wie ze taart 
heeft beloofd. En omdat we zondag toch al pruimentaart 
bij jou krijgen hoopt ze dat je er meteen twee kunt bakken. 
Jammer genoeg heb ik verder niks te vertellen. Ik weet dat 
ik beloofd heb dat ik minstens tien keer zou schrijven, zo-
dat je wat te lezen hebt nu opa dood is en je helemaal in je 
eentje bent, maar er is niets gebeurd. Gaat het goed met jou? 
Met ons wel. Ik heb gewonnen met gym. Nou ja, niet echt 
gewonnen, maar wel ongeveer. We moesten in de gymzaal in 
de touwen klimmen en ik klom het hoogst. Lars kwam wel 
hoger, maar toen hij haast het plafond aan kon raken, durfde 
hij niet meer naar beneden. Of nee, dat zeg ik verkeerd. Hij 
ging namelijk een stukje naar beneden en bleef toen zitten 
waar hij zat en verroerde zich niet meer. Hij riep dat ieder-
een weg moest en toen niemand dat deed, vroeg hij of de 
juf wilde komen. Ze bleef eerst onder aan het touw staan, 
maar schoof toen de bok naar het touw en klom erop, want 
Lars fluisterde alleen nog maar. Toen zei ze dat we even in 
de kleedkamer moesten wachten. We gingen met tegenzin 
weg, maar nog geen twee minuten later mochten we alweer 
terugkomen. Lars stond beneden en duwde de bok terug het 
hok in. Daarna zijn we verder gegaan met gym. Pas ’s mid-
dags hoorden we wat er precies gebeurd was. Of Lars het 
zelf verteld heeft of dat de juf haar mond niet kon houden, 
weet ik niet. In ieder geval zat Lars boven in het touw en toen 
hij iets te snel naar beneden wilde roetsjen, voelde hij dat hij 
ineens naar de wc moest. Omdat hij bang was dat hij in zijn 
broek ging plassen als hij verder naar beneden schoof, bleef 
hij hangen waar hij hing. Hij wilde natuurlijk niet dat iemand 
een natte plek in zijn broek zag. Ons is vanochtend niets 
raars opgevallen, dus we denken dat Lars toch zonder te 
plassen beneden is gekomen. Het is in ieder geval wel waar 
dat als je in het touw zit en je roetsjt te snel van boven naar 
beneden, dat je dan een plasgevoel in je buik krijgt. Maar dat 
kun je toch zeker wel ophouden? Nou, verder weet ik niks.       
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