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mijn ouders zijn gek geworden.
Meestal zijn ze best normaal. Voor ouders dan.
Ze zien er niet uit, maar dat hoort bij ouders.
Ze hebben geen gewoon werk, zoals op een kantoor. 
Ze doen allebei iets met kunst.
Mijn moeder is beeldhouwster en mijn vader 
vormgever van een tijdschrift. Ze houden van 
biologisch eten.
Ook nog niet zo’n ramp.
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Maar vandaag komt mijn vader 
thuis in een OVERALL.
Zo’n blauwe die je weleens op 
tv ziet. Bij boeren.
Dus ik zeg:

‘Ga je boer worden?’ Zelf moet 
ik hard lachen bij het idee.
Tot hij ‘ja’ zegt. Dan is het niet 
meer lollig.

Hij houdt een heel verhaal 
over dromen en kansen grijpen 
en zo.
Hij vertelt dat hij en mijn 
moeder al heel lang dromen 
van een klein boerderijtje op 
het platteland. Met kippen en 
een moestuin.

..!!!?!!*
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..!!!?!!*

En zo’n boerderijtje hebben ze nu 
gevonden. Dat geeft op zich helemaal 
niks. Maar ze willen er ook gaan WONEN!
En dan ook nog in een dorpje dat 
IJsselbroek heet!
Zoals ik al zei: ze zijn gek geworden.

‘Pap’, zeg ik, ‘slaap hier nog maar een 
nachtje over. Dan zul je zien dat het een 
heel slecht plan is.’ 
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Ik bedoel; we wonen in 

de STAD! Met 

En voetbalveldjes!
Met trams en metro’s en 
uitlaatgassen! En overal leuke 
plekjes!! En mijn gitaarles!

al mijn vrienden.
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Maar ja. Ik geloof dat ik niet 
veel indruk maak. 
Het lijkt wel of mijn ouders 
nu pas echt zin krijgen in het 
krankzinnige plan.
Ook de volgende dag nog.
Mijn moeder koopt een paar 
houten klompen en zet ze 
gewoon bij de voordeur. 

Je kunt je wel voorstellen dat 
ik afga als Elvis langskomt en 
die ziet staan.
Die gelooft dit nooit. Dit hele 
stomme plan.
Elvis is mijn beste vriend. Ik 
ken hem al sinds ik klein was, 
in groep 2. 

WAAR IEDEREEN ZE KAN ZIEN!!!!
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WAAR IEDEREEN ZE KAN ZIEN!!!!

Ik app Elvis vast voor de 
zekerheid.
Mag ik bij jou komen wonen? 
Mijn ouders doen raar.

BURGERDAM!!!!





Goed. Het is dus tijd voor een PLAN. 
Een NIET-NAAR-IJSSELBROEK-plan.
Eerst moet ik mijn zusje overhalen 
om aan mijn kant te staan. Mijn zusje
is 6 en vraagt de hele dag:

WAAROM… (en dan een diepzinnige vraag)
Waarom is de lucht blauw?
Waarom ga je dood?
Waarom vliegen vogels wel en konijnen niet? 
Waarom kunnen bloemen niet praten?

Ze hadden haar beter Einstein kunnen 
noemen in plaats van Isa.
Isa Einstein.

Daar hoef ik ook geen hulp van te 
verwachten. 
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Isa is wel heel gauw tevreden. Maar die 
heeft ook geen vrienden als Mick en 
Elvis.

Oké. 
Misschien een 
protestactie.
Dit zal wel helpen.  

En voor de zekerheid typ 
ik nog een mail aan 
de makelaar:


