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-  1  --  1  -

Vind je  dat  iets  leuks?Vind je  dat  iets  leuks?

‘Mama, we weten niets te doen...’

Mama hangt de was buiten aan de lijn. Ze kijkt Jette en Jef aan.

‘Daar snap ik niks van. Een vrije middag en dan weet je niets te 

doen?’ Ze gaat verder met het ophangen van de was.

‘Zullen wij de wasknijpers geven?’ vraagt Jette aan Jef.

‘Hmm, vind je dat iets leuks? vraagt Jef. Hij trekt zijn wenkbrau-

wen zo hoog op dat zijn blauwe ogen heel groot worden. Met 

zijn hand wrijft hij door zijn bruine krullen.

Jette haalt haar schouders op. Zij vindt het fijn om iets voor 

mama te doen.

Jef kijkt naar de wasmand. ‘Doe jij het maar,’ knikt hij. ‘Het is 

toch al bijna klaar. Dan bedenk ik wel iets leuks.’

Hij loopt de oude boomgaard in. Daar krijgt hij een idee. Hij zal 

zich verstoppen in een hoge notenboom!

Jette en Jef wonen op een oude boerderij, met veel broers en 

zussen. Grote broers en zussen, maar ook nog een kleine zus. 

Het is er een drukke boel.

Jette en Jef zijn op dezelfde dag geboren. Ze zijn een tweeling 

van zeven jaar. Ze lijken veel op elkaar. Ze hebben allebei blauwe 

ogen en bruine krullen. En om hun neus zitten heel veel kleine 

sproetjes. Jef is wat groter dan Jette. Dat komt vast omdat hij 

zo graag lekker eet en dol is op snoep.

Eén grote zus gaat volgend jaar trouwen. Dan wordt het wat 
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stiller op de boerderij. Jette houdt veel van haar broers en 

zussen. Maar als ze allemaal door elkaar praten, kan het zo’n 

herrie zijn! Dan pakt ze een boek en gaat ze lezen in een hoekje 

bij het raam.

‘Zo, klaar,’ zegt mama. Jette had er niet eens erg in dat de was-

mand al leeg is.

‘Dankjewel Jette,’ zegt mama. Ze legt haar hand op Jettes hoofd. 

‘Stond je te dromen?’

Jette lacht een beetje. Dan rent ze snel de boomgaard in. Op 

zoek naar Jef. Wat zou hij bedacht hebben?
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-  2  --  2  -

Jef,  waar  zit  je?Jef,  waar  zit  je?

‘Jef, waar zit je?’ Jette ziet haar broer niet. Hij heeft zich natuur-

lijk verstopt. Jette kijkt de boomgaard door. Ze lacht.

‘Ik vind je wel, hoor,’ roept ze.

Jef houdt zich muisstil. Hij zit in een hoge notenboom. Jette 

kan hem vast niet vinden. Hij hoort Jette roepen. En daar rent 

ze tussen de bomen door. Ze kijkt in de Pipowagen, maar daar 

vindt ze hem natuurlijk niet. Ze komt weer naar buiten en komt 

zijn kant uit. Vlak bij de boom waar Jef zit, blijft ze staan. Ze zet 

haar handen in haar zij. Jef moet lachen. Hij maakt een geluidje.

Jette kijkt omhoog. ‘Ik heb je!’ roept ze. ‘In de boom!’

‘Kom ook hierheen,’ zegt Jef.

‘Hoe dan?’ vraagt Jette.

‘Gewoon, klimmen,’ zegt Jef.

Jette wil laten zien wat ze kan. Ze pakt de stam vast en slaat haar 

benen eromheen. Langzaam trekt ze zich op tot de onderste 

tak. Dan gaat het makkelijker. Jette klimt langzaam omhoog.

‘Pff!’ blaast ze, als ze bij Jef is. ‘Help me even...’

Jef trekt haar een eindje omhoog. Jette klautert op de tak 

waarop Jef zit. ‘Schuif eens op,’ zegt ze. ‘Zo kan ik er niet bij.’

Jef schuift op en Jette kruipt naast hem. ‘Nu zitten we hoog, zeg,’ 

giechelt ze. Ze kijkt om zich heen. Aan het begin van de tuin bij 

de boerderij wappert de was aan de lijn. Achter de schuur zijn 
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drie grote broers bezig met knutselen aan een oude tractor. 

Een zus zeemt de ramen van de boerderij voor mama. En kleine 

Mirthe rijdt op haar fietsje rond. De hond Herta loopt met haar 

mee. Het lijkt net of hij op haar past.

Jef wijst in de verte. ‘Kijk dan. Papa komt eraan met de tractor.’

‘Ja’ knikt Jette. ‘En daar, naast de kersenboomgaard, is het huis 

van opa en oma.’

Ze zitten een poosje stil naast elkaar.

‘Zo zaten we ook in mama’s buik hè,’ zegt ze.

‘Op een tak?’ lacht Jef.

‘Nee joh, maar wel zo dicht naast elkaar.’

Jef haalt zijn schouders op. ‘Daar denk ik nooit over na. Dat 

zijn vast meidendingen.’

‘Ik wel,’ zegt Jette. Ze probeert een noot te pakken, die aan een 

tak hangt.

‘Kijk uit, straks val je nog,’ zegt Jef.

Maar het is al te laat. Jette ploft met een gilletje op de grond.


