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Logeren

‘I
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k denk dat ik het al ruik!’ roept
Ties op de achterbank.
Mama zit achter het stuur. Trijntje zit
naast Ties.
‘Ik weet niet of het nou stinkt of dat ik
het lekker vind ruiken,’ zegt Trijntje.
Mama moet lachen. ‘Misschien ruikt
het wel lekker van de stank,’ zegt ze.
In de verte zien ze de boerderij van
oom Jaap. Oom Jaap is de neef van
mama en hij is getrouwd met tante
Wimmy. Tante Wimmy is de boerin.
‘Kijk, het paard!’ roept Trijntje en-

thousiast als ze dichterbij komen. Ze
drukt haar gezicht tegen het raam.
‘Denk je dat ik erop mag?’ vraagt ze.
‘Dat weet ik niet, lieverd,’ zegt mama,
‘dat moeten we met oom Jaap bespreken.’
‘Ik hoop het,’ zegt Trijntje zacht en ze
kijkt dromerig naar de wei.
‘En mag ik op de tractor rijden?’
vraagt Ties.
‘Dat zou leuk zijn!’ zegt mama terwijl
ze met de auto het erf op rijdt. De
waakhond begint hard te blaffen en

rent op en neer. Trijntje is blij dat hij
in een grote kooi zit!
Daar komt tante Wimmy al aangelopen. Ze heeft een lief, rond gezicht
en haar wangen zijn altijd rood. ‘Dag
lieve kinders!’ roept ze uitgelaten.
Trijntje geeft haar een dikke knuffel.
Dan gaat de deur van de stal open en
oom Jaap komt aangewandeld op zijn
grote houten klompen en in zijn blauwe overall. Zijn grijze krullen staan
wild om zijn hoofd. ‘Eindelijk, daar
zijn onze knechtjes, ik kan wel wat
hulp gebruiken!’ roept hij lachend.
Hij tilt Ties op en geeft Trijntje een aai
over haar bol.
Mama geeft tante Wimmy een kus en
kijkt om zich heen over het erf. ‘Wat
gezellig om weer hier te zijn,’ zegt ze.
‘Wij hebben heel veel kleren mee!’
roept Trijntje en ze tilt haar zware koffer uit de achterbak.
Tante Wimmy houdt de deur naar het
huis open. ‘Kom maar gauw binnen,
de koffie staat klaar.’
Ties en Trijntje rennen naar binnen.
‘Ho ho,’ roept mama lachend, ‘ik
weet dat er een strenge regel is op een
boerderij, en dat is altijd schoenen uit
als je naar binnen gaat.’ Maar Ties en
Trijntje zijn al in de keuken.

‘Waarom moet dat?’ vraagt Ties.
‘Omdat buiten overal zand en modder
en mest ligt, en tante Wimmy dat allemaal niet in haar schone huisje wil.’
Ties kijkt achter zich en ziet een hele
rij laarzen en klompen staan. Grote
groene laarzen, vieze laarzen en gekleurde laarzen met bloemetjes. Hij
kijkt naar zijn voeten en ziet inderdaad dat zijn rode gympen nu al bruine kloddertjes hebben. ‘Oeps. Sorry,’
zegt hij en hij kijkt op zijn liefst naar
tante Wimmy.
‘Geeft niks, volgende keer doen we ze
uit.’
In de keuken staat een grote tafel.
Er liggen kranten op, een brilletje
en tijdschriften met koeien op de
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voorkant. De kastjes van de keuken
zijn donkerbruin en tegen de muur
zitten kleine oranje tegeltjes. Het ziet
er knus uit.
Boven de tafel hangt een hele lange
gele sliert waar allemaal vliegen op
geplakt zitten. Trijntje wijst ernaar.
‘Wat is dat nou?’ vraagt ze.
‘Omdat we hier zo dicht bij de dieren
wonen, komen er heel veel vliegen
en die willen we niet in onze lekkere
beschuit met aardbeien,’ zegt tante
Wimmy. ‘Dus zo vangen we ze en

brommen ze niet om onze oren.’
Ties kijkt naar de lange slinger en
telt de vliegen. Een, twee, drie, vier,
vijf… Het zijn er wel honderd, denkt
hij.
‘Zo jongens,’ zegt oom Jaap als hij
aan de tafel gaat zitten, ‘zijn jullie
bang voor vieze handjes?’
‘Nee!’ roept Ties. ‘Ik ben echt niet
bang voor poep en zand, hoor!’
Trijntje kijkt naar de handen van
oom Jaap. Het lijken wel reuzenhanden, zo groot. Ze houdt haar eigen

hand ernaast. Ze lijkt plotseling wel
een kabouter.
Mama lacht. ‘Dat zijn echte kolenschoppen,’ zegt ze.
Trijntje voelt aan de hand van oom Jaap.
Die voelt heel anders dan de handen
van papa, die zijn zacht en schoon. Aan
de handen van oom Jaap zie je dat hij
mest schept en koeien melkt.
Tante Wimmy deelt beschuitjes uit. De
aardbeien ruiken lekker zoet.
‘Mag ik op het paard rijden?’ vraagt
Trijntje dan.

‘Tuurlijk,’ zegt tante Wimmy.
‘Mag ik op de tractor?’ vraagt Ties.
‘Tuurlijk,’ zegt oom Jaap. ‘En als het
goed is, wordt er ook nog een kalfje
geboren. Daar kunnen jullie me goed
bij helpen.’
Ties en Trijntje zijn er even stil van.
‘Een echt kalfje?’ vraagt Trijntje.
‘Ja, dacht jij van speelgoed?’ zegt oom
Jaap.
‘Wauw,’ zegt mama, ‘dan blijf ik ook
logeren!’
‘Nee!’ roepen Ties en Trijntje tegelijk
en tante Wimmy moet lachen.
‘Zo, dat is duidelijk, nichtje,’ zegt oom
Jaap. ‘Jij kan lekker een paar dagen
iets voor jezelf gaan doen. Wij amuseren ons wel met deze twee rakkers!’
Ties en Trijntje kijken triomfantelijk
naar mama. Dit wordt een heel fijne
logeerpartij, dat is zeker!
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