
Zus gaat trouwen.

Voor Stijn, Anne & Lio





1.
 
 
“Zus gaat trouwen,” riep aap. 
“Zus gaat trouwen,” riep Barbie.
“Zus gaat smurfen,” riep smurf. 
“Wat?” riep beer.
“Zus gaat trouwen,” riep aap. 
“Zus gaat trouwen,” riep beer. 

Alle poppen en beren vertelden het verder. 
Van bek naar konijnenoor en van konijnenmond naar de roze rubberen oortjes. 
Het gerucht doorklonk in heel de oude poppenwinkel. 
Van de overgebleven poppen in de verlaten slaapkamer, waar ze bij haar ouders 
gewoond had, tot de poppen in plastic zakken en de in-kartonnen-dozen-op-elkaar-
gestapelde knuffels, die het in elkaars oren fluisterden met een kneepje erbij.  
Zus gaat trouwen, galmde het door de verluchtingskokertjes in het huis.



“Roooh, die had toch al een kindje,” zei een pop die het al veel te lang 
geleden vond dat er nog met haar gespeeld was.
“Je moet een gegeven cavia ook niet in de bek kijken.” Zei de namaak-
barbie wat korzelig.
“ Och, dat kind is gewoon van hun,”  antwoordde aap haar. “En kleed 
je aan.”
“Pff,” deed de imitatie. “Na regen komt de zon zo fijn.”



2.

“En Greet?”
“Wie?” vroeg de namaakbarbie?
“Ben je nu nog niet aangekleed,” vroeg de beer.
“Wie?” herhaalde ze nog een keer.
“Kleed je aan,” zei de beer.
“Pff, de kleren maken de Barbie toch niet,” zei de echte Barbie bits.
“De zus van Zus,” zuchtte beer tegen de namaakbarbie die al wat bedrukt begon 
te kijken. “Aah, die. Tja, de zus van Zus die ziet vast blauw van jaloezie,” zei de 
Mattel-look-a-like.
“Haha,” lachte een smurf, “blauw van jaloezie.”
“Daar geloof ik niks van,” zei Corolle. “Die vindt het allemaal ok. Die vindt het best 
cool zo tantetje spelen.”



3.

Ik zit op bed en de wereld 
glijdt voorbij. Zonnen-
stralen glijden over het 
plafond. Dit bed drijft op 
een zee vol gedachten en 
ik vraag me af hoe mijn 
kleine zus me voorbij heeft 
kunnen zwemmen.

Een kamertje dat we 
deelden. Het poppenhuis 
ligt er vervallen bij.  An 
abondonned place, mis-
schien dat we dat nog eens 
samen moeten bezoeken. 



Het raam is vuil en buiten lijkt het gras groener. Zus heeft 
een ander pad gevonden en ik sta nog op ‘t wegske. Nee, 
ik sta niet meer op ‘t wegske. Ik heb ook een pad gevonden 
en meti zijn past daar ook wel bij.

De verjaardagen en citytrips houden de band levendig, 
samen zo dicht bij elkaar.  Ik mijmer, terwijl zij zo nuchter 
in het leven staat. We speelden met Barbies en Zus speel-
de vroeger haast nooit met Ken. Nu heeft ze haar Ken ook 
al gevonden, dat is Stijn. En Anne, dat is mijn zus.





4.

“Goed dat ze beiden L.O. hebben gesmurft en geen Antropologie”
“Hee? Wat?” Barbie keek even op van haar navelstaren. 
“Je noemt toch geen smurf Antriopologie.”
“Ik begrijp je niet,” zei Barbie.
“Stijn en Anne,” smurf ik, “toen die een dochtertje kregen.”
“Hoe? Wat? Nu volg ik ook even niet.” Zei Corolle
“Hm, misschien had iedereen haar wel gewoon An gesmurft dan.” Zei 
Corolle die gelijk mee was in het verhaal.
“Wie? Wie zouden ze An noemen?” vroeg de namaakbarbie. 
“Ik ben niet mee.”
“Lio”
“huh?” Deden de Barbie en haar cloon haast gelijktijdig.
“Als ze niks beter kunnen smurfen dan smurf en ze hebben beiden smurf 
gesmurfd, is het best wel stom om je smurf smiurf te noemen, niet?”
“...”



5.

Op een mooie dag 
zat Barbie in een 
hoekje te huilen.
 
“Hee?” vroeg aap. 
“Wat scheelt er?”
 
 “Als ik -snif- 
in Berlijn ten 
huwelijk gevraagd 
word, moet ik dan 
ook in het zwart 
trouwen?”

“…”



“Ik wil in het wit trouwen, net als al de rest. Maar het is misschien 
een regel of wet, of een europese richtlijn, dat als iemand je in Berlijn 
vraagt, ...”
Aap keek even op dat Barbie al die woorden kende.
“Och meid, wat moet jij nu in berlijn?”
en Barbie begon weer te huilen.

“Ik kan toch niet altijd weten waar Abraham de soya haalt,” snikte ze.
“Oh boy,” dacht aap.

6.
 
 
“Kunnen we niet gewoon even over koetjes en biggetjes praten?” vroeg 
Barbie. “Kalfjes,” zei beer, “koetjes en kalfjes.”
“Kan ook, moet het altijd zo serieus?”



Barbie en aap lagen tegen elkaar aan. 
De zon scheen door een spleetje van de gordijnen en het zou 
een mooie dag worden.
“Hm. Ik ben eigenlijk wel blij voor Zus.”

Greet, 7 mei 2011

T
ek

st
 &

 o
nt

w
er

p:
 J

ee
 K

as
t 2

01
1


