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Rindert Kromhout & Margriet Heymans

Allemaal aan tafel!
Of hoe graaf Jan een meisje vindt

dat precies weet hoe het hoort...

            Leopold Amsterdam | Gemeentemuseum Den Haag
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Er was eens, een hele poos geleden, toen jij en ik nog niet bestonden, een 

jonge graaf die Johannes Willem Frederik Carolus van Zwartewaal tot 

Stortregen heette. Maar we noemen hem Jan, anders heb ik veel te veel 

woorden nodig en krijg je dit verhaal niet uit voordat je ouders roepen dat het 

eten op tafel staat.

Op een frisse dag in de lente werd Jan, keurig vanbinnen en keurig vanbuiten, 

door zijn vader naar de stad gestuurd, want het was tijd dat hij een meisje 

vond om mee te trouwen.

‘Neem het familieservies maar mee, Jan,’ zei vader Van Zwartewaal tot 

Stortregen. ‘En kom pas terug naar huis als je haar hebt gevonden, het meisje 

dat weet hoe het hoort. En kijk uit dat je niks breekt.’
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Het nieuws ging sneller door de stad dan de jonge graaf zelf.

‘Jan zoekt een meisje! Eerst gaat hij bij alle meisjes eten en daarna mag de 

allerliefste met hem trouwen.’

‘En hij brengt spulletjes mee om het gezellig te maken. Leuk, hè?’

Overal, in bijna alle huizen, gingen de meisjes bij het raam zitten, om te 

wuiven en te glimlachen als Jan in aantocht was. Alleen in een klein huis aan 

de rand van de stad zat er niemand bij het raam. En toch woonde er ook daar 

een meisje, helemaal alleen…
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Jan klopte aan bij de groenteboer…

‘Asjemenou, wat heb jij veel spulletjes bij je!’ zei de dochter van de 

groenteboer. Ze droeg een roze jurk en had strikken in haar haar. Ze pakte een 

paar borden en lepels uit de kar, keek niet om naar de rest, dekte de tafel en 

schepte soep op.

De soep was heet en daarom blies ze erin.

‘Niet in je soep blazen,’ zei haar vader.

‘Maar hij is heet.’

‘Dan moet je gewoon even wachten. Nee, ook niet slurpen. 

En haal je ellebogen van tafel.’

‘Mijn armen zijn moe.’ Ze trok een pruillip.

Bij het raam stond een jongetje dat naar binnen gluurde.
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Jan keek om zich heen en dacht na. 

Nee, dit was niet het meisje dat wist hoe het hoorde, dit was niet 

het meisje dat hij zocht.

‘Bedankt voor de lekkere soep,’ zei hij. ‘Ik ga weer eens verder…’

Hij pakte de vieze borden en lepels van tafel en ging op weg naar 

het volgende huis. 

Het jongetje dat bij het raam had gestaan kwam achter hem aan. 

Jans hoed waaide af in de lentewind en vloog een boom in.

En uit de schoorsteen van het huisje aan de rand van de stad 

kwam rook…
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