Zus & Zo
Een maandelijkse column vol met beschouwende gedachten over het wel en wee in het leven van een Grote en een Kleine Zus.
Hun ervaringen en belevingen, geïnterpreteerd en verteld door de mama. Met illustraties van Wäsp.

Omgekeerd

‘Ik wil Retseem Paaj!‛ roept de Grote Zus uit. ‘Ja! Retseem Paaj!‛ bevestigt de Kleine Zus stralend. Het is avond. Pyjama‛s zijn aan, pijntjes
verzorgd, en tandjes gepoetst. Tijd voor het slaapritueel. Samen lezen onder een dekentje. Een hemels moment.
De zussen zijn dol op het boekje van ‘Meester Jaap‛, de grappige en verwarde meester die graag ‘spekkies‛ snoept en uitdeelt. In de verhalen
komen de dagelijkse klasbeslommeringen op hilarische wijze aan bod. Topfavoriet is het verhaal van ‘De omgekeerde dag‛. Dan veranderen de
‘Jongens‛ en ‘Meisjes‛ in ‘Mongens‛ en ‘Jeisjes‛, heet ‘Meester Jaap‛ ‘Retseem Paaj‛, en worden alle namen van de kinderen omgekeerd
uitgesproken.
‘Ik wil morgen een omgekeerde dag!‛ roept de Kleine Zus uit. ‘Ja!‛
stelt de Grote Zus. ‘Laten we dat doen!‛ ‘En hoe zou zo‛n dag er
dan uitzien?‛ wil ik weten. ‘Wel,‛ zegt de Grote Zus, ‘dan gaan we
naar school en moeten de juffen en meesters spelen. Op het
klimrek. Of het treintje. Of voetballen.‛ ‘En de kinderen dan?‛
‘Die moeten vergaderen‛, zegt ze droog. ‘Ja! En koffie drinken‛,
voegt de Kleine Zus al even droog toe. ‘Eikes! Koffie is vies!‛
roepen ze tegelijk uit. ‘En gaan de kindjes dan ‛s avonds ook
koken?‛ vraag ik hen? ‘Ja! Pannenkoeken!‛ ‘Met choco!‛ ‘En ijsjes
als dessert!‛ ‘Vier bollen!‛ Een supersnoepmaaltijd dus…

Die woensdagnamiddag doen we omgekeerde dag. We lopen
achteruit naar de speeltuin, vragen ons af of je ook ‘Achteruit
kan schommelen?‛, doen een ‘achteruit-slide‛ van de glijbaan, en
krijten ‘Ondersteboven!‛ Uiteraard volgt ook het hersen-, monden tongbrekende avontuur van omgekeerde namen. De zussen
worden ‘Etorg Suz‛ en ‘Enielk Suz‛, en ‘Mama‛ wordt uiteraard
‘Amam‛.
‘Amam?‛ vraagt de Kleine Zus. ‘Aj?‛ zeg ik. ‘Oei‛, zegt ze bezorgd.
‘Heb je je pijn gedaan?‛ ‘Neen,‛ zeg ik, ‘maar het omgekeerde van

‘Ja?‛ is ‘Aj?‛ ‘Ah! Oké‛ ‘Neen,‛ zegt de Grote zus, ‘je moet dan ‘Eko, ha!‛ zeggen!‛ ‘Ah ja‛. ‘Neen, ‘Aj ha!‛ We schieten in de lach. Wat een breinbrekend
spelletje.

‘Mijn directeur is Fuj Elocin? Toch?‛ Vraagt de Kleine Zus. ‘Aj!‛ zegt de Grote Zus. ‘Dat heb je goed onthouden!‛ ‘En mijn directeur is…‛, ze wringt
haar hersenen, voorhoofd en mondje uit, neemt er pen en papier bij en daar komt het: ‘Wuorvem Nna!‛ ‘Inderdaad!‛ bevestig ik. ‘En de Kleine Zus zit
nu bij Fuj Elen‛. ‘Ja, en ik bij Fuj Ajeir! En bij Fuj Eifos!‛ roept de Grote Zus uit. ‘Waauw! Wat ben jij snel!‛ stel ik verwonderd vast. De Kleine Zus
laat zich niet kennen. ‘En vorig jaar zat ik bij Fuj?‛ ze kijkt me vragend aan. ‘Thebseil‛ geef ik aan. ‘Ja! En ik was toen in de klas van Retseem Trab!‛
vult de Grote Zus aan. ‘Die was vorige week in pyjama op school!‛ roept de Kleine Zus verbaasd uit. ‘Ja!‛ bevestigt de Grote Zus lachend. ‘Het was
zelfs een roze pyjama!!‛ Als dat niet omgekeerd is…
‘En soms mag ik oefeningetjes maken bij Retseem Reteip‛, voegt de Grote Zus toe. ‘Amam, wat zijn oefeningetjes omgekeerd?‛ ‘Oh jee‛, zeg ik. En ik
probeer: ‘Sejt.‛ Amai. ‘Sejteng?‛ Ik pijnig verder. ‘Sejtegninoef?‛ Neen, toch niet. ‘Sejtegninefeo?‛ Yes! We hebben het! ‘Sejtegninefeo!‛ ‘Zullen we
dan meteen maar wat ‘Sejtegninefeo‛ maken van de maaltafels?‛ stel ik voor. ‘Ja!‛ roept de Grote Zus uit. ‘Van de… Wat is maaltafels omgekeerd?‛
Oei. Oké, die is gemakkelijker: ‘Slefatlaam!‛ En zo vliegen we erin: ‘Sejtegninefeo!‛ van de ‘Slefatlaam!‛ De Kleine Zus schuift nieuwsgierig mee aan
tafel. ‘Slefatlaam‛ zijn duidelijk veel interessanter dan ‘Maaltafels‛.
Die avond, voor het slapengaan, passeer ik nog even bij de Dromende Deernes. Voor het onmisbare moment. De onverdringbare aai over de bol. Het
extra instoppen. De zoen op het voorhoofd. ‘Waar zouden ze nu van dromen?‛ vraag ik me af. ‘Van omgekeerde dagen? En omgekeerde dingen? Of is
het toch weer heel iets anders?‛ Wie zal het zeggen… ‘Lewpaals‛ fluister ik zacht. En daarmee is er weer een heerlijke dag voorbij.
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