
Zus & Zo

Een maandeli jkse column, vol met beschouwende gedachten over het wel en wee in het leven van de Grote en de Kleine Zus.

Hun ervaringen en belevingen, geïnterpreteerd en verteld door de mama. Met i l lustraties van Wäsp.

Piet

Waaaah! Kijk hier! ! En hier! !” “Oh waauw!” “En zie! Hier ligt ook keiveel! !” “Oh nee, en zelfs hier ligt van alles!” Het is een

zaterdagochtend begin december. Er is iemand jarig.

“De Sint is geweest!” roepen de zussen me toe. “Ja, en Piet ook! Want er ligt overal snoep!” “Zelfs in de hal! Op de trap! In de

badkamer. En naast ons bed! ! ! !” Spannend…

Of ze niks gehoord hebben, wil ik weten. De Grote Zus knikt ontkennend: “Ik was keidiep in slaap.” “Ik wel” stelt Kleine Zus op

samenzweerderige toon. “Ik heb midden in de nacht iets gehoord…” fluistert ze. Alle hoofden gaan spontaan dichter bij elkaar. “Ik

hoorde “Pssst, Piet. Kom nu. We zijn weg.” En toen hoorde ik “Huhuhuhuhuuuh”, het gehinnik van Slechtweervandaag.”

Iedereen zet grote ogen op. “En wat heb je toen gedaan? Ben je gaan kijken?” wil len we weten. “Neen, ik ben sti l bl i jven l iggen. Want je weet

maar nooit. Misschien waren ze wel iets vergeten. . . En als ze dan terug zouden komen om het op te halen en ik zou al beneden zijn. Dan zou

ik wel in de puree zitten.” “Absoluut, ” bevestigen wij . “Maar ik wilde eigenl i jk wel…” voegt ze nog licht gieberend toe. Onze guitige schavuit.

De dames zijn overduidel i jk zoet geweest, want overal l igt lekkers. Ook waren hun wensen goed toegekomen, want de Sint heeft “Eindeli jk!”

gebracht wat ze vroegen! Alles in het teken van ‘Snoep & Spelen’ dus.

En ook in het teken van “De Grote Brief van de Sint!” Jawel, “De Brief van het Jaar.” Die met het gouden randje waarin de Sint nog eventjes

zijn persoonli jke groeten overbrengt aan iedereen… De Grote Zus leest voor… Alti jd een spannend moment. Want naast fel icitaties zijn er ook

wat fl inkheidsverzoekjes… over groentjes en fruitjes, rekensommen en maaltafels, dralen en prul len, en ander soort ondeugdjes.

En zo brengt de Sint ook alti jd weer goede voornemens voor het nieuwe jaar mee! Twee vliegen in één klap. “Als ik mijn groentjes nog wat

fl inker eet, kri jg ik dan volgend jaar nóg meer snoep?” vraagt de Kleine Zus verbaasd. “Misschien wel. ” “Oh waauw, dan ga ik

megasupergeweldig fl ink zijn!” roept ze uit. Onze fl inke schavuit. En ik zie haar in haar kleine hersenpan een kosten-batenanalyse doorvoeren

op kindermaat. Fl ink zijn levert op!

Sint en Piet. Ze zijn dat weekend alomtegenwoordig. Vooral ook in het karakter van de zussen. Als fl ink en ondeugend. Als engeltje op de ene

schouder en bengeltje op de andere. Eerl i jk gezegd ben ik bl i j dat de Pieten er zi jn. De Sint is me net iets té heil ig. Sinterklaas kapoentje? Niks

van. De Pieten zijn de echte kapoenen. De guitige schavuiten. Ze zijn grappig en ondeugend en proberen toch alti jd wel eventjes om het

hoekje te kijken of buiten de li jntjes te kleuren. “Weet je, Snoeppiet had zoveel snoepjes gegeten dat hi j buikpijn had!” zegt Kleine Zus terwij l ze
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een driehonderdste pinda in haar mond steekt. “Ja, teveel snoepen is echt ongezond,” bevestigt de Grote Zus met een zwart omrand

chocolademondje vol letterkoekjes…

Die avond wil het slapen wat moeil i jk lukken. Er zi jn wat buikpijntjes in het spel. Maar ze ondergaan hun leed met grote waardigheid. Dat hoort

nu eenmaal bi j 6 december. En uiteindel i jk lukt het wel. “Wat was dit een heerl i jke dag,” zucht de Kleine Zus in al haar smart.

Even later bekijk ik nog eventjes de Grote Brief en mijmer wat weg bij de voornemens voor 201 5. Een gedachte laat me niet los: “Fl ink zijn, ok.

Maar wat als ze té fl ink worden? Stel je voor… De Dolle Dames plots superbraaf?” Daar zou ik eigenl i jk wat ongemakkeli jk van worden… Laat

er vooral maar een charmante hoek af zi jn. Schavuitjes troef!

“Morgen gaan we samen nadenken over de gekste voornemens voor 201 5,” besluit ik voor het slapengaan. En Leonard Cohen begeleidt me

zelf naar dromenland: “There’s a crack in everything. That’s how the light gets in…”




