vertellen. Ik weet het al. Ik wilde alleen maar even
weten of jij het ook wist.’
‘Ik wel,’ zegt Robin.
‘Knap hoor,’ zegt opa. ‘Nou, van dat vrijen
kwamen kindjes, piepkleine baby’tjes, en die
gingen ook in de rij staan. Of zitten, of liggen, of
ze werden een stukje gedragen, maar die rij was
zó lang – voor die baby’tjes door de poort konden, waren ze al grote vrouwen en mannen
geworden, en die verveelden zich kapot in die
lange rij, dus die gingen verhalen vertellen en
boeken lezen en ik zie ik zie wat jij niet ziet en…’
‘Vrijen,’ zegt Robin.
‘En vrijen,’ zegt opa. ‘En van dat vrijen kwamen kindjes en zo kwamen er steeds meer mensen in de rij en die rij werd niet korter, nee, die rij
werd door al die baby’tjes steeds langer, en na
tien jaar zei de keizer: “We houden ermee op. Er
zijn zoveel Chinezen in China, we kunnen ze niet
tellen.” En toen mocht iedereen naar huis.’
‘Is dat echt gebeurd?’ vraagt Robin.
‘Nee,’ zegt opa. ‘Maar toch is het waar. Dat
heeft iemand eens uitgerekend: als alle mensen
in China twee aan twee door een poort gaan
lopen, komt er nooit een einde aan de rij, nooit.
De rij wordt alleen maar langer.’
Robin knikt. Hij vindt het een mooi verhaal.
‘Dus,’ zegt opa, ‘als ze de mensen in één land,
in China, niet eens kunnen tellen, dan kan ik
nooit alle mensen in alle landen op de wereld tellen.’
Dat snapt Robin.
‘Kijk!’ zegt opa. ‘De maan!’
Opa wijst en Robin kijkt. Daar is de maan. Ze
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hangt vlak naast de schoorsteen van het huis van
Pieter in de lucht. De maan is helemaal rond. De
rook uit de schoorsteen is een warme das voor de
maan.
Robin krijgt het weer een beetje warm. De
maan is lief, denkt hij. De zon is goed, de maan is
lief. Hij weet niet waarom hij dat denkt. Hij denkt
het gewoon: de zon is goed, de maan is lief. Het
gaat als een liedje door zijn hoofd: De zon is goed,
de maan is lief, de zon is goed, de maan is lief. Het is
een liedje waarop je lekker kunt lopen, waarop je
fijn kunt stampen: De zon is goed, de maan is lief, de
zon is goed, de maan is lief.
Robin heeft geen tranen meer in zijn ogen. Hij
loopt lekker te stampen door de nacht. De zon is
goed, de maan is lief. Opa stampt gezellig mee. Net
of opa het liedje ook hoort in zijn hoofd: De zon is
goed, de maan is lief. En Knor stampt mee onder
Robins arm. Hij stampt met z’n pootjes in de
lucht.

maan

Robin is bijna vergeten dat opa en oma morgen
weer teruggaan naar hun eigen huis in de grote
stad. Bijna. Hij wil het ook graag vergeten. Maar
ja, als hij het wil vergeten, denkt hij eraan. Nog
één nachtje slapen, dan gaan ze weg. Nog achtenvijftig nachtjes slapen, dan komen ze weer
terug.
‘Opa,’ zegt Robin, ‘tel eens tot achtenvijftig.’
Opa begint te tellen: ‘Eén, twee…’
Het liedje over de zon en de maan is meteen
weg uit Robins hoofd. Robin begint mee te tellen:
‘Drie, vier, vijf…’
Tellen is ook een leuk liedje.
‘Zes, zeven, acht…’
Op tellen kun je ook lekker stampen.
‘Negen, tien, elf…’
Ze stampen langs het huis van Pieter.
‘Twaalf…’
Robin blijft stilstaan.
‘Wat is er?’ vraagt opa.
‘Ik weet niet hoe het verder moet,’ zegt Robin.
‘Let op,’ zegt opa, ‘ik leer het je.’
Ze lopen verder en opa telt: ‘Der tien, veer tien,
vijf tien, zes tien, zeven tien…’
Robin luistert goed, hij snapt al bijna hoe het
moet.

‘Acht tien,’ zegt opa.
En dan zegt Robin heel zacht: ‘Negen tien…’
‘Goed zo!’ zegt opa. ‘En na negen tien komt…?’
‘Tien tien!’ zegt Robin.
‘Bijna goed,’ zegt opa. ‘Maar het is: twintig.’
O, denkt Robin. Als het twintig is, dan is tien
tien helemaal niet bijna goed, dan is tien tien vreselijk fout. Maar hij snapt het wel: opa is gewoon
lief.
‘Nu wordt het weer makkelijk,’ zegt opa.
‘Luister maar: één en twintig, twee en twintig,
drie en twintig, vier…’
‘En twintig,’ zegt Robin.
‘Vijf…’ zegt opa.
‘En twintig,’ zegt Robin.
‘En dan komt?’ vraagt opa.
Robin zegt niks meer. Hij staat stil. Midden op
de weg.
‘Weet je het niet?’ vraagt opa.
Robin weet het best: zes en twintig, maar hij
zegt niks. Hij ziet zóiets moois!
Ze zijn voorbij het huis van Pieter, ze zijn al
bijna thuis, ze staan voor het huis van Bregman.
In de tuin van Bregman staat een boom. Een
boom met kale takken. En op één van de kale takken van de boom… ligt de maan!
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Zo prachtig!
De maan is groot en rond en wit en ze ligt precies op een tak. Als een hoofd op een kussen. De
maan heeft een lief hoofd. Ze is nog nooit zó
dicht bij Robin geweest. Robin wil naar de boom
rennen en langs de takken omhoog klimmen.
Naar de maan. Hij kan goed klimmen. De maan
ligt daar zo rustig, het is net of ze slaapt. Robin
wil naar haar toe om haar een kusje geven. Twéé
kusjes. Een op haar mond en één op haar voorhoofd. Van kusjes op je voorhoofd krijg je mooie
dromen.
Maar Robin wéét dat het niet kan: kusjes geven
aan de maan. De maan ligt niet écht op een tak in
de boom. De maan is heel ver weg, ver weg in de
lucht. Achter de boom. De boom staat voor de
maan. Daarom líjkt het alsof de maan in de boom
ligt. Maar dat is niet zo. Het zou fijn zijn als het zo
was, maar het is niet zo. Niet echt.
Opeens krijgt Robin een geweldig goed plan.
Hij trekt zijn hand uit de hand van opa en
begint te rennen. Knor rent mee. Ze rennen over
de platgestampte sneeuw op de weg naar de tuin
van Bregman. Ze rennen door het hekje de tuin
in. In de tuin is de sneeuw nog niet platgestampt.
Er ligt een dikke laag. Van boven is de sneeuw
hard, van onderen zacht. Krak krak krak, bij iedere stap krakt en zakt Robin door de harde bovenkant van de sneeuw. Hij zakt weg tot zijn knieën:
krak krak krak.
‘Hé!’ roept opa. ‘Wat ga je doen? Kom terug!’
Maar Robin komt niet terug, hij loopt met
Knor naar de boom: krak krak krak. Onder de
boom blijven ze staan. Robin draait zich om naar
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opa. ‘Kom, opa,’ zegt hij. ‘Je moet me optillen. Ik
wil in de boom klimmen. Ik ga de maan een kusje
geven.’
‘Malle jongen,’ zegt opa. Hij loopt ook de tuin
in: krak krak krak krak krak. Hij bukt. Hij legt een
arm onder Robins billen en een hand in Robins
oksel. Zo tilt hij Robin en Knor op. Hun drie hoofden zijn vlak bij elkaar.
‘Je wilt toch niet echt in de boom klimmen?’
vraagt opa. ‘Je denkt toch niet echt…?’
Robin knikt heel hard van ja. De haartjes op
opa’s wang prikken in Robins wang. Raspen, zo
heet dat. Opa’s wang raspt niet hard, opa’s wang
raspt precies goed.
Robin is tevreden. Het gaat geweldig goed met
zijn plan.
‘Malle, malle jongen,’ zegt opa.
En wat doet hij? Tilt hij Robin nóg hoger?
Zodat Robin de onderste tak kan pakken? En zich
optrekken aan die tak? En dan verder de boom in
klimmen? Steeds hoger? Tot hij bij de maan is?
En haar een kusje kan geven? Twee kusjes?
Nee, dat doet opa niet.
Opa loopt onder de takken van de boom door,
verder de tuin in. Krak krak krak krak. Dieper de
sneeuw in. Daar blijft hij staan. ‘Kijk,’ zegt hij, en
hij wijst.
Robin kijkt. Hij ziet de maan. Gewoon in de
lucht. Groot en rond en wit.
‘De maan,’ zegt opa. ‘De maan zonder boom.
En kijk nou eens.’ Opa draait zich om. Robin en
Knor draaien mee. Robin ziet de boom, met zijn
kale lege takken.
‘De boom,’ zegt opa. ‘De boom zonder maan. De

maan kán toch helemaal niet in een boom hangen,
lieve jongen! De maan is toch veel te ver weg?’
Robin wordt heel warm vanbinnen. Het is
gelukt! ‘Gefopt!’ roept hij, en hij geeft opa een
smakkerd van een zoen, pats, zo op z’n neus. ‘Ik
wist allang dat de maan niet in de boom lag! Ik
wist allang dat dat helemaal niet kan! Ik heb
gejokt!’
‘Nou zeg!’ bromt opa.
‘Het kan niet écht!’ roept Robin. ‘Maar ik kan
het wel jókken! Net als jij altijd!’
‘Nou zeg,’ bromt opa nog een keer. ‘Ik jok niet
altijd!’
‘Maar wel fijn vaak,’ zegt Robin.
‘Dat is waar,’ zegt opa, ‘maar dat doe ik omdat
jij dat zo graag wilt.’
‘Ik vind jokken leuker dan echt,’ zegt Robin.
‘Weet ik toch,’ zegt opa. ‘Maar… als je zo mooi
jokt als jij, over de maan in de boom, dan vind ik
jokken opeens niet meer zo’n goed woord. Als je
heel móói jokt, dan jok je niet, dan verzín je.
Verzinnen, zo heet dat.’
‘Ik kan goed verzinnen, hè?’ vraagt Robin.
‘Jij kunt fantastisch verzinnen,’ zegt opa en hij
geeft Robin een smakkerd van een zoen terug,
pats, zo op zijn wang. ‘Ik vond het een prachtig
verhaal, van de maan in de boom en het kusje.
Dat heb je goed verzonnen.’
‘Ik ken al veel verhalen, hè opa?’ vraagt Robin.
‘Machtig veel.’
‘Ik denk wel achtenvijftig.’
‘Misschien wel negenenvijftig,’ zegt opa.
‘Ik ken al verhalen over Jip en Janneke, en de
onderwaterkabouter, en Jezus, en Piggelmee, en

Paulus de Boskabouter, en Roodkapje, en de
Chinezen, en van de maan in de boom en het
kusje.’
‘Van verhalen kun je veel leren,’ zegt opa.
‘Wat dan?’
‘Over andere mensen. En als je veel verhalen
kent over andere mensen, snap je die andere mensen beter en word je zelf een aardiger mens.’
‘Ik ken misschien wel honderd verhalen,’ zegt
Robin.
‘Daarom ben jij zo’n aardig mens,’ zegt opa.
‘Jij bent ook een aardig mens, hoor opa,’ zegt
Robin.
‘We boffen maar met elkaar,’ zegt opa. Hij
grinnikt. Hij wipt Robin een stukje de lucht in en
zet hem wat steviger op zijn arm. Zo loopt hij de
tuin van Bregman uit: krak krak krak krak. Robin
en Knor deinen lekker mee op zijn arm. Ze zijn al
bijna bij het hekje.
En dan…
Oei!
Achter de voordeur van Bregman floept licht
aan. Er zit een raampje in de deur, door dat raampje kun je het licht goed zien. Robin ziet ook een
hoofd achter het raampje, een donker hoofd dat
naar buiten kijkt. De deur gaat open.
‘Wat moet dat daar in mijn tuin?’ vraagt een
boze stem.
Het is Bregman.
‘Dag, buurman,’ zegt opa.
Bregman legt zijn hand boven zijn ogen en
tuurt in het donker. ‘O,’ zegt hij dan, ‘bent u het?
Goedenavond. En daar heb je warempel Robin
ook. Wat doen jullie in mijn tuin?’
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‘Het zit zo,’ zegt opa, ‘we wandelden over de
weg, en toen zagen we de maan precies achter
deze boom staan, en toen dacht… eh… toen
dacht… Knor, Robins varkentje hier, toen dacht
Knor dat de maan in uw boom hing, en hij wou
naar de maan klimmen om haar een kusje te
geven. Maar nu hebben Robin en ik even uitgelegd dat dat niet kan.’
‘Dat is een vreemd verhaal,’ zegt Bregman.
‘Knor is een vreemd varken,’ zegt opa.
‘Dat moet haast wel,’ zegt Bregman. ‘Nou, ga
maar gauw naar huis, het is veel te koud voor
Robin.’
‘Doen we,’ zegt opa. Hij kijkt naar Knor en hij
vraagt: ‘Snap je het nu, Knor?’ Opa laat het koppie van Knor even knikken. ‘Knor snapt het,’ zegt
opa tegen Bregman. ‘Bedankt dat we even in uw
tuin mochten om het uit te leggen.’
‘Graag gedaan,’ zegt Bregman.
Opa en Robin en Knor gaan de tuin uit, het
hekje door, de weg op. Ze gniffelen. Gniffelen is
zachtjes lachen. Heel zacht. Bregman mag het
niet horen. Op de weg kijken ze nog even naar het
huis van Bregman. Achter het grote raam
beweegt een gordijn. Ze zien een donker hoofd
naar buiten gluren.
‘Bregman kijkt of we wel echt weggaan,’ zegt
Robin.
‘Nee hoor,’ zegt opa, ‘hij kijkt of de maan echt
in zijn boom hangt.’
‘Echt?’ vraagt Robin.
‘Ik denk het,’ zegt opa.
Opa draagt Robin naar huis. Ze gniffelen niet
meer, ze grinniken. Grinniken maakt iets meer
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geluid dan gniffelen. Iets meer, niet veel. Het kan
geen kwaad.
Ze zijn weer thuis. Opa zet Robin en Knor op
de grond. Ze stampen de sneeuw van hun schoenen, doen hun dassen af, mutsen af, wanten uit,
jassen uit, en stappen de kamer in. Ze grinniken
nog steeds.
‘Wat is er zo grappig?’ vraagt oma.
‘Bregman van hiernaast dacht dat de maan in
zijn boom lag te slapen,’ zegt opa.
‘Ach, jij altijd met je verhalen,’ zegt oma.
En dan grinniken Robin en opa niet meer. Ze
gniffelen niet, ze glimlachen niet, ze giechelen
niet – nee, ze schateren. Ze schateren zo hard ze
kunnen.

verhaaltje

Het is laat in de avond. Al bijna nacht. Knor ligt
in bed. Hij wacht op Robin. Hij wil op Robins
hoofd gaan liggen. Opa zit op de rand van het
bed. Hij wacht ook op Robin. Hij wil Robin lekker
stijf instoppen. Maar Robin staat nog bij het
raam. In zijn pyjama. In zijn pantoffels. Een ijskoude wind loeit om het huis. De pannen op het
dak dansen in de storm. Robin blaast met zijn
warme adem een gaatje in de bloemen op het
raam en gluurt naar buiten.
‘Opa!’ roept hij. ‘Kom kijken! De maan staat
heel hoog!’
Opa staat op en komt naar het raam.
‘Ze is helemaal wakker,’ zegt Robin. ‘Ik denk
dat ze wakker is geworden toen wij zo hard lachten.’ Robin doet een stapje opzij.
Opa gluurt door het gaatje. ‘Ik zie het,’ zegt hij.
‘We lachten ook wel heel erg hard. Dat kon je vast
tot bij Bregman in de tuin horen.’
‘En toen is ze uit de boom omhooggevlogen.’
‘Zo is het,’ zegt opa, ‘en nu vlieg jij je bed in.’
Opa schuift de gordijnen dicht. ‘Krijg nou wat,’
bromt hij. ‘De ijsbloemen staan nu ook al op de
muur.’
Het is waar. Robin ziet het ook. Naast het gor-

dijn, op de muur, staan net zulke bloemen van ijs
als op het raam. Maar die op het raam zijn mooier.
Robin rent naar zijn bed en springt erin. Hij
duikt diep onder de dekens. Daar vindt hij een
warme kruik. Robin pakt de kruik met zijn voeten vast en trekt hem omhoog. Hij legt de kruik
tegen zijn buik en hij legt Knor op zijn hoofd.
Opa stopt hem lekker stijf in. Zo is Robin klaar
voor de nacht.
‘Opa,’ vraagt hij, ‘wil je me een verhaal vertellen?’
‘Ik heb al zoveel verteld vandaag.’
‘Maar morgen ga je weg, dan kun je heel lang
niets meer vertellen aan mij.’
‘Dat is waar,’ zegt opa.
‘Wil je me een verhaal vertellen over een jongen die naar de maan klimt om haar een kusje te
geven?’
‘Dat kun jij zelf veel beter,’ zegt opa.
‘Echt?’
‘Probeer het maar,’ zegt opa.
Robin knikt. Hij denkt even na. Dan begint hij:
‘Er was eens een jongen, en die had een liedje in
zijn hoofd. Dat liedje ging zo: De zon is goed, de
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