Skateboards
& pannenkoeken

VERHAAL

Stefan Boonen – Illustraties Luc Vincent

E

r schuiven witte wolken door de lucht. Een
groepje fietsers rijdt voorbij. In een weiland
kijken schapen naar twee kinderen. Die
dragen allebei een pet. Het zijn Kasper en Jole.
Ze staan aan de kant van de weg. Tegenover
een oud huis met een schuur ernaast.
De twee kijken elkaar aan.
‘Klaar?’ vraagt Jole.
‘Zeker weten’, zegt Kasper.
Snel steken ze de weg over. In de verte zien
ze de grote tuin. Ergens kakelen een boel kippen.
Er staat een groot bord:

De houten deur van de schuur staat open. Winkel
staat er met krijt op een schoolbord geschreven.
‘Ga jij eerst?’ zegt Jole.
‘Nee, ik … Hoew!’ Opeens komt er een hond uit
de schuur. Hij blaft en springt tegen Kasper op.
De jongen gilt en zet verschrikt een stap naar
achteren.
‘Boebba, af!’ zegt een stem.
De hond blijft staan en kwispelt met zijn staart.
‘Hij doet niks, hoor’, zegt een man in een overall.
‘Boebba is alleen een beetje gek.’
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‘Komen jullie boodschappen doen?’
‘Nee’, zegt Jole beslist.
Kasper schudt zijn hoofd. ‘Nee, eh … we willen graag
werken.’
‘Werken?’ herhaalt de man verbaasd.
‘Kan het?’ vraagt Jole snel. ‘Alsjeblieft! U hoeft ons
niet veel te betalen. Alleen een beetje. 10 euro of zo.’
De man lacht. ‘Zozo.’
‘We willen graag een skateboard’, legt Kasper uit.
‘Maar we hebben niet genoeg geld. En mama zegt …’
‘Dat jullie maar een baantje moeten zoeken’, begrijpt
de man.
Hij wrijft over zijn kin. ‘Wat kunnen jullie zoal?’
Jole haalt haar schouders op. ‘Alles’, zegt ze.
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‘Dat komt goed uit,’ zegt de man, ‘er is hier vandaag
veel werk.’
Even later zijn Kasper en Jole al druk bezig in de
groentetuin. Alle planten moeten water hebben. Als
er onkruid staat, moet dat geplukt worden. Boebba
loopt achter hen aan.
‘Ik heb honger’, fluistert Kasper.
Jole blijft staan. Aan eten hebben ze niet gedacht.
‘Misschien krijgen we straks wel iets’, zegt ze.
‘Straks? Wanneer is dat dan?’
Jole haalt haar schouders op. Hoe lang duurt het
voor je tien euro hebt verdiend? Moeten ze twee uur
werken? Of een hele dag?
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‘Prima werk’, zegt Toon een uurtje later.
‘Zijn we klaar?’ vraagt Jole.
‘Ja, hier wel’, knikt Toon. Hij neemt hen mee naar de
kippenweide. Er scharrelen wel honderd kippen rond.
‘In die kleine schuur leggen ze hun eieren’, wijst
Toon. ‘Jullie mogen die rapen, in een eierkarton
leggen en die naar mijn winkeltje dragen. Wel een
beetje voorzichtig zijn.’
‘Goed’, zegt Kasper met een zucht.
Toon steekt zijn duim op en loopt weg. Na enkele
stappen blijft hij staan. ‘O ja, als jullie dorst hebben:
daar staat een kraantje.’
Ik heb meer zin in een koek, denkt Kasper.

In de kleine schuur lopen nog enkele kippen rond. Ze
kakelen als Jole en Kasper binnenkomen. Boebba mag
niet mee naar binnen. De hond blaft en loopt dan
weg.
Het rapen van de eieren gaat snel. Al snel hebben ze
allebei een eierkarton gevuld. En nog één, en nog één.
‘Hou jij de deur open,’ zegt Kasper, ‘dan draag ik ze
wel naar buiten.’ Hij tilt zes kartonnen met eieren op.
‘Is dat niet te zwaar?’
‘Nee hoor.’
Kasper loopt met stijve benen, een beetje kramp in
zijn armen. Het gaat prima. Tot ze de hoek omgaan.
‘Néé, Boebba!’ roept Jole nog.
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Te laat. Het is of alles tegelijk gebeurt. De hond die
opspringt, Kasper die achteruitdeinst, de eieren die
uit zijn handen glippen.
‘Wat is dat nou?’ komt Toon boos aanlopen. Hij
kijkt naar de blubber, de eieren met een deuk in,
naar Kasper. Er zijn zeker twintig eieren stuk. En net
zoveel met een deuk erin. ‘Die kan ik ook niet meer
verkopen’, zegt Toon.
‘Het was Boebba’, zegt Jole zachtjes.
Geen geld, geen skateboard, weet ze.
‘Hrmm’, bromt Toon. ‘Ik had toch gezegd dat je
voorzichtig moest zijn.’
Kasper slikt. ‘Ik zal de eieren wel betalen’, zegt hij.
Toon zucht.
‘Of …’ begint Kasper, ‘als we van die gedeukte eieren
pannenkoeken maken, kunnen we die verkopen.’
‘Aan wie dan?’
Jole antwoordt: ‘Aan de fietsers die voorbij komen.’
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Geen halfuur later verkopen ze hun eerste pannenkoek. Aan een mevrouw met een hoedje op. Wat
later stoppen er twee mannen. Ze willen allebei twee
pannenkoeken.
‘Wow,’ zegt Toon, ‘de zaken gaan goed, zeg. Jammer.’
‘Jammer?’
‘Ja, straks hebben jullie 10 euro verdiend en dan
komen jullie morgen niet meer terug.’
Kasper en Jole kijken elkaar aan.
‘Als we morgen komen, dan nemen we ons
skateboard mee. Mag dat?
Toon knikt. ‘Dat mag.’



Je kunt dit verhaal ook beluisteren op
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