
 



Louis Donderkop 

 
De laagstaande zon scheen in mijn gezicht. Ik knipperde met mijn ogen. Waar was ik? Ik zag 

een weiland met een sloot. Een doodgewoon weiland met een sloot in het Friese Dantumadiel 

waar ik met mijn vader woonde. Hoewel, gewoon? Verbeeldde ik het mij, of was het gras 

groener en het water glanzender dan normaal? Het landschap leek door alles verlaten. 

Stilgezet als een foto of een schilderij. Het leven leek er uit gezogen. Mooi maar doods. Ik 

hoorde geen geluid, zag geen leven. Ja toch! Daar, aan de overkant van de sloot zag ik jou 

staan. Ik vond je bijzonder met je vlasblonde haar, je bloemetjesblouse en je zwarte 

ribfluwelen korte broek met bretels. Je bukte om iets op te rapen. Toen je weer overeind 

kwam zag je me. Je keek mij aan. Helblauwe ogen doorboorden mijn ziel. Ik was betoverd. Ik 

moest naar je kijken en wist een tijd niets te zeggen. Zo stonden we tegenover elkaar, aan 

weerzijden van de sloot. 

“Hoe heet je?”, vroeg ik tenslotte. 
“Maan”, zei je plechtig. “En hoe heet jij?” 

Ondanks mijn opvallende vuurrode haren vond ik mijzelf plotseling saai en gewoon. Ik was 

niet mooi, had hele gewone kleren aan en had geen aparte naam. Ik aarzelde even, maar zei: 

“Ik heet Rik”. En toen snel: “Wil jij mijn vriend zijn?” 
“Dat is goed”, zei je. 
 

*** 
 

We kwamen aan bij een groot huis met een klokgevel. 
“Woon jij hier?”, vroeg ik. 
Ik kende het huis goed: Sytzama state, het voornaamste gebouw van Damwâld, misschien wel 

van alle elf dorpen van de gemeente Dantumadiel. Ooit was dit het gemeentehuis. Daarna is 

het in bezit gekomen van een rijke koopmansfamilie. De laatste koopman, Lambert Humalda, 

leek kinderloos te sterven. Hij trouwde echter op hoogbejaarde leeftijd met zijn dienstmeid 

die hem op de valreep nog een zoon schonk. Dat gaf nogal wat consternatie. Ze had 

bovendien een bedenkelijke reputatie. Zo'n Amsterdamse die nogal los van zeden zou zijn. 

Het werd er niet beter op toen zij en haar zoon na zijn dood het huis en het fortuin erfden. 

Terwijl we het trapje op liepen naar de voordeur keek ik omhoog. Op de gevelsteen boven de 

deur was een eenhoorn uitgehouwen, met zijn hoofd naar beneden en de hoorn recht vooruit. 

Je nam de sleutel die je aan een koord onder je hemd droeg en opende de deur. Het interieur 

van het huis was eerder uitbundig dan deftig. Onder onze voeten lag een tapijt met een oranje 

en violet golfpatroon dat zich een weg baande door de kobaltblauwe hal. Dit was nog maar 

het begin. Toen we de salon betraden werd ik overweldigd door een veelvoud aan kleuren die 

zich aan mij opdrong. Op de muur rond een grote schouw dwarrelden roze en lila vlinders 

tussen trossen met peren, hangend aan goudkleurige takken op een hemelsblauwe 

achtergrond. Fluorescerend geel met turquoise cirkelvormige figuren, waar je van duizelde als 

je er lang naar keek, bevolkten de andere wand. Een eigenaardig meubel trok mijn aandacht. 

Het leek een hoge schrijftafel met een enorme hoeveelheid kleine laadjes. Het was glimmend 

zwart met goudgele versieringen. Boven het schrijfblad waren twee deuren met elk een 

afbeelding van een vogel op hoge poten, een reiger misschien. Op een ezel, in het midden van 

de kamer stond een groot, nog onvoltooid  schilderij. Een ruimteschip was geland in een 

weidelandschap. Met verwilderde blik rende een groep naakte mannen de toeschouwer 

tegemoet. Ze hadden allemaal hetzelfde gezicht. De onheilspellende sfeer van de voorstelling 

werd versterkt door de muziek die weerklonk. Over elkaar buitelende orgeltonen vormden een 

bezwerende melodie. 
Een monotone lage vrouwenstem met een Duits accent zong: 



Janitor of lunacy 

Paralyze my infancy 

 

In de caleidoscoop aan kleuren kwam plotseling iets in beweging. Een paradijsvogelachtige 

verschijning maakte zich los van de hallucinante kleurenpracht van de kamer. Haar gezicht, 

bekroond met een donker hennakleurige pagekop, was wit bepoederd. Ze had vuurrode lippen 

en zwaar opgemaakte, met kohl omrande ogen. In haar broekpak, bedrukt met grote 

rechthoekige felgekleurde vlakken, leek ze wel een wandelend kunstwerk. 
“Mam, dit is Rik, mijn vriendje.” 

 

*** 
 

Op mijn bed lag, languit op zijn zij, een knappe man met een trots, zelfs arrogant voorkomen, 

een prominente neus en een hoog voorhoofd. Zijn huid was echter groen en hij zat onder de 

blauwe plekken. Hij was prachtig gekleed. Hij droeg een donkerbruin kostuum met 

zigzagpatroon en een crèmekleurige zijden das en pochet. 

"Sluit de deur eens, wil je, het tocht hier!", zei hij. 
"Wie bent u?", vroeg ik verbaasd. 
"Ah! Je herkent me niet? Je hebt mij nota bene naar dit onderkomen gebracht. Ik vind het wat 

krap, maar het voldoet. Eerst moet ik even bijkomen. Wat een vreselijke ervaring. Die 

gruwelijke creaturen hebben me flink toegetakeld. Mijn dank aan jou is groot!” 
Toen begon het me langzaam te dagen. 
"U bent de kikker!" 

"Pardon? Een kikker? Ik ben Aloysius Donderkop baron van Seerosen.” 
 

De wrâld fan Cornelis Quant 

 
Oom Cornelis had het uiterlijk van een zeeman met een ruige baard en een oorring en leek 

wel honderd jaar oud. Hij stond een pijp te roken voor zijn winkel. Boven de etalage stond: 

De wrâld fan Cornelis Quant. Poppedokter en modelbouwer. De winkel was volgeladen met 

antiek- en nieuw speelgoed: groezelige teddyberen, porseleinen poppen die je met grote ogen 

aanstaren, mechanische aapjes in piccolo kleding met cimbalen in hun pootjes, speeldozen in 

de vorm van draaimolens of ballerina’s op een spiegelvloer, ongelooflijk gedetailleerde 

poppenhuizen, modeltreintjes, -auto’s en -boten. 
"Zo Rik, jij ziet er uit als een snuggere jongen”, zei hij toen je mij aan hem had voorgesteld. 

“Mijn jonge helper hier neemt nooit een vriendje mee, dus je moet wel bijzonder zijn.” 
Ik voelde me gevleid. 
 

 

Moannefamke 

 
Janka was het mooiste meisje van mijn klas. Hoe vaak heb ik haar bespied tijdens de les? Hoe 

vaak ben ik haar van school gevolgd als ze met haar vriendinnen naar huis liep? Soms was ze 

alleen, zoals vanmiddag. Ze stond bij de brug over de Falomster faert. De zon scheen door 

haar witte jurk. Maar ik zag alleen jou. Jij droeg Janka’s jurk. Je melkachtige huid, je ogen, je 

mond. Hoe zou het zijn om die mond te kussen? Mijn lijf en wezen werden overweldigd door 

iets wat ik niet begreep maar weldadig was. Wanneer ik je de ladder op hielp naar mijn 



boomhut zag ik de kwetsbaarheid en angst in je ogen. Dan wilde ik je innig omhelzen. Als we 

heel dicht tegen elkaar aan zaten ging er een siddering door mijn lijf. Maar jij had geen 

aandacht voor mij. Je was boos op Saskia. Ze nam je niet serieus. 
‘Het maakt niet uit wie je bent, liefje.’ Met minachting imiteerde je haar zangerige stem. 

‘Maar, ze heeft toch gelijk?’ vroeg ik. 
‘Nee,’ de frons op je voorhoofd werd dieper, ‘want het maakt wèl uit wie je bent. Ik ben een 

meisje. Hoe vaak moet ik dat nog tegen haar zeggen? Maar ze negeert het. Of ze begint over 

mannelijke en vrouwelijke eigenschappen die we allemaal in ons hebben. Bullshit. Ik heb me 

nog nooit een jongen gevoeld. Ik heb er genoeg van. Samen met oom Cornelis ga ik naar 

Amsterdam. Daar is een kliniek waar ze me kunnen helpen. Eindelijk zal ik echt een meisje 

worden!’ 
‘Als je een meisje bent gaan we trouwen,’ zei ik. 
‘Echt niet! riep je uit. ‘Ik trouw met niemand.’ 
Voor mij was het geen grap. Als je eenmaal een meisje was zouden we trouwen en kinderen 

krijgen. Kinderen met koperblond haar, sproeten en jouw hemelsblauwe ogen. 

‘Dat kan helemaal niet,’ zei je. ‘Bovendien heb ik geen tijd om kinderen op te voeden. Ik ga 

miniatuurdorpen en -steden ontwerpen. Dan kan ik de wereld vormen zoals deze zou moeten 

zijn.’ 
‘Hoe moet de wereld er dan uit zien?’ 
‘Zoiets als deze. Maar dan met andere mensen.’ 

‘Wat gebeurt er dan met de mensen die nu op de wereld leven?’ 
‘Die sterven uit, net zoals de familie van Louis.’ 
Ik zag een vlieg over je gezicht lopen. Daarna vloog hij naar de taartresten van de verjaardag. 

Het begon te regenen. Eerst zachtjes, op kousenvoeten, maar toen steeds harder totdat het leek 

alsof een Kozakkenleger een razendsnelle laarzendans uitvoerde op het dak van mijn hut. Het 

maakte een oorverdovend lawaai. Hier en daar sijpelde regen in straaltjes de hut binnen. Je 

kneep in mijn arm. 
‘Ik ben misselijk.’ 

Je had het nog niet gezegd of de inhoud van je maag lag over onze schoot. 
 

 

High tea 

 
‘Wat moet jij de hele tijd met dat blondje?’ 

‘Hoe bedoel je, Bauke? 
‘Houd je maar niet van de domme, rooie. Die ‘faam’ waar jij mee om gaat. Zijn jullie een 

stelletje of zo?’ 

De jongens grinnikten. 
‘Die rare heeft mij bedreigd. Weet je dat nog?’ 
Ik zei niets. Ik hoopte dat deze vervelende confrontatie snel voorbij zou zijn. 
‘Hee, hear do my net? Hij is toch jouw vriend?’ 
Hij gaf me een duw. 

‘Hij is mijn vriend niet!’ flapte ik er tot mijn eigen verbazing uit. 
‘Niet? Dan vind je zeker ook dat hij eens een lesje moet krijgen!’ 

‘Maan bedoelde het niet zo, Bauke. Laat hem met rust!’ 
‘Hy bedoelde it net sa!’ bauwde hij me na. Minachtend keek hij me aan. “Zolang jij met hem 

om gaat, ben je niet welkom in onze club. Ha do dat begrepen?’ 
De jongens gromden instemmend. 
‘Maar Bauke…’ 
‘Iedereen is het er over eens. Niet waar, jongens? 



Duco, Harm en Tjeerd knikten. 

‘Vanavond nemen we hem te grazen. Om acht uur bij de Grootte Mûne. Als jij hem niet mee 

brengt halen we jullie wel op!’ 
‘Maar Bauke…,’ begon ik opnieuw. 

Terwijl ze weg liepen fluisterde ik: ‘Maan is wèl mijn vriend.’ 

 

 

Nachtvlinders zullen we zijn 

 
In de She-Lion Fashion Store slenterde ik wat verloren langs de kledingrekken. Esther was 

zojuist in een paskamer verdwenen. Plotseling werd mijn aandacht getrokken door een meisje 

met lang hoogblond haar. Ze had een stapel kledingstukken bij zich waarvan de stof mijn jas 

raakte toen ze langs liep. Ze koos de kleedruimte naast mijn vriendin. In een fractie van een 

seconde zag ik haar gezicht toen ze zich omdraaide. Geschrokken bleef ik naar het gesloten 

gordijn staren. Toen het na enige tijd weer werd geopend liep ze bijna recht op me af. Ze keek 

dwars door me heen en snelde, met haar lange jas stijf dichtgeknoopt, naar de uitgang. Ik liep 

achter haar aan. Buiten gekomen bleef ik bij de deuropening staan. Ze keek achterom, zo'n 

vijf meter van mij verwijderd. Ik wist het nu zeker. Jij was het. Terwijl je de hoek om 

verdween voelde ik een hand op mijn schouder. Het geluid van het alarm drong langzaam tot 

me door. 
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