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Een knipoog van tante Wilma

‘Mag de slagroom er al op?’

Lisa houdt de spuitbus slagroom schuin boven de 

appeltaart.

‘Nog niet’, zegt mama. Ze zet een houten dienblad op 

het aanrecht. ‘Als oom Johan en tante Wilma er zijn, 

mag je de slagroom op de taart spuiten.’

Lisa zet de spuitbus terug op het aanrecht. Ze buigt 

zich naar voren en het puntje van haar neus raakt bijna 

de appeltaart. ‘Mmm, dat ruikt lekker!’

‘Ik denk dat hij zelfs nog een beetje warm is’, zegt 

mama terwijl ze een kastje opendoet om schoteltjes te 

pakken.

‘Waarom komen oom Johan en tante Wilma eigenlijk?’ 

vraagt Lisa.

‘Wat is dat nou voor gekke vraag’, lacht mama. Ze zet 

zes schoteltjes op het dienblad.

‘Nou, het is zaterdagmiddag, en niet zondag. Ze 

komen meestal op een zondag’, zegt Lisa. 

‘Nu op zaterdag. Gezellig toch?’ zegt mama. ‘Wil jij 
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vorkjes op de schoteltjes leggen? Dan ruim ik de huis-

kamer nog even op.’ Mama loopt de keuken uit.

Lisa trekt langzaam de la open waar de vorkjes in lig-

gen. Ja, gezellig is het wel, maar toch … Er klopt iets 

niet. Tante Wilma deed vanmorgen ook al zo vreemd. 

Toen ze vanmorgen Summer aan het verzorgen was, 

zat ze steeds te kijken en ze gaf haar wel vier keer een 

knipoog.

Lisa schrikt op als de deur met een ruk opengaat.  

Een vorkje valt uit haar hand en klettert op het schotel-

tje. 

Tim komt de keuken binnenstormen. ‘Mama!’ roept hij. 

‘Oom Johan en tante Wilma komen eraan.’ 

‘Ik ben mama niet, hoor’, lacht Lisa. Snel legt ze de 

vorkjes goed. ‘Mam! Mag de slagroom al?’ roept ze.

‘Wacht nog maar even’, roept mama vanuit de kamer.

‘Dan ga ik de deur vast opendoen’, zegt Lisa. Maar als 

ze bij de deur is, staat Tim al in de deuropening. Hij 

zwaait wild met zijn armen in de lucht.

‘De lego ligt al klaar, oom Johan’, roept hij. ‘Papa is 

alvast begonnen.’

‘Eerst even mijn fiets op slot zetten’, lacht oom Johan. 

Tante Wilma komt lachend binnenlopen. ‘Hoi Lisa’, zegt 

ze en ze knipoogt. 

‘Hallo’, zegt Lisa terug en ze loopt snel naar de keuken. 
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Mama heeft op ieder schoteltje een stuk appeltaart 

gelegd.

‘Nu mag het, maak het maar af, dan ga ik vast naar de 

kamer’, zegt mama.

Lisa schudt de bus. Ze denkt aan de knipoog van tante 

Wilma. Alweer! Normaal knipoogt ze nooit. Wat is er 

toch?

Zo, nu de dop eraf en spuiten maar. Lekker veel!

Even later smullen ze allemaal van de appeltaart met 

slagroom. 

Tim zit op zijn knieën bij de salontafel en neemt grote 

happen van zijn taartje. Zijn mond zit onder de krui-

mels. Hij wijst naar de lego in de hoek van de kamer. 

‘Zullen we een vliegtuig maken, oom Johan?’

‘Even rustig aan, Tim’, zegt papa. ‘Ga jij anders maar 

vast beginnen.’

‘Oké’, zegt Tim met volle mond. Hij neemt een laatste 

grote hap en gaat dan naar de legohoek. 

Lisa prikt met haar vorkje in de taart en kijkt naar tante 

Wilma, die met mama zit te praten. Wat zal zij eens 

gaan doen? O ja, ze kan haar nieuwste paardenboek 

wel even aan tante Wilma laten zien. Ze zet haar scho-

teltje terug op tafel en staat op.

‘Wat ga je doen, Lisa?’ vraagt mama.

‘Mijn paardenboek pakken’, zegt Lisa. ‘Dat nieuwe.’
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‘Ga nog maar even zitten’, zegt mama. Dan kijkt ze 

naar tante Wilma. 

Lisa zakt terug op de bank. Nu knipoogt tante Wilma 

naar mama, en mama knipoogt terug.

‘Wat is er dan?’ vraagt Lisa. 

Het wordt opeens helemaal stil in de kamer. Alleen het 

getik van Tims legoblokjes is te horen. Dan schraapt 

oom Johan zijn keel en begint te praten.

‘Zoals je weet, Lisa, woont onze zoon Kevin in Uganda.’

Lisa knikt. Kevin is een poos geleden op bezoek 

geweest en ze hebben een mooie actie gehouden op 

school1. 

‘Wij gaan in februari naar Uganda, om Kevin te bezoe-

ken. We gaan eerst twee weken naar Kevin en daarna 

gaan we nog één week op safari.’

‘Wat leuk’, zegt Lisa. Ze ziet de foto’s weer voor zich 

van Uganda. Het is een arm land, maar ook een mooi 

land. 

‘We hebben er veel zin in’, gaat tante Wilma verder, 

‘maar … Summer en Kito kunnen natuurlijk niet alleen 

achterblijven.’

Lisa veert omhoog. Nee, natuurlijk kan dat niet. Maar 

zij is er toch? 

1.  Zie Het verdwenen veulen, Lisa en Summer deel 4.
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‘Ik kan voor ze zorgen’, zegt Lisa. 

Tante Wilma glimlacht. ‘We hebben wat anders 

bedacht. Summer en Kito gaan uit logeren.’

‘Wat?’ Lisa voelt haar wangen warm worden. ‘Ver 

weg?’

‘De pony’s gaan naar ons nichtje Tamara’, zegt oom 

Johan.

‘Maar … maar … Tamara heeft niets gezegd op MSN’, 

hakkelt Lisa. Ze heeft iedere week wel een keer contact 

met Tamara via MSN. 

‘Dat klopt, want ze mocht niets verklappen’, lacht tante 

Wilma. ‘Bij Tamara thuis hebben ze veel ruimte, ze heb-

ben ruimte voor zes paarden.’

Lisa knikt. ‘Ja, ja, dat weet ik.’ Ze wiebelt heen en weer 

op de bank. Zei tante Wilma dat ze drie weken op 

vakantie gingen? Moet ze Summer en Kito zo lang mis-

sen? Wat een vreselijk vooruitzicht. Ze bijt op haar lip 

en staart naar het kussen op de bank. Ze zal niet aan de 

anderen laten merken hoe erg ze het vindt.

‘Je kunt toch wel drie weken zonder de pony’s?’ zegt 

mama. 

Lisa haalt haar schouders op. Er komt geen geluid uit 

haar keel. Ze voelt haar ogen branden. Waarom stelt 

mama zo’n domme vraag?

‘Ik denk dat Lisa dat niet kan’, zegt oom Johan dan.  
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‘En … de pony’s kunnen Lisa ook niet zo lang missen.’

Lisa kijkt op naar oom Johan. Hij snapt het tenminste.

‘En daarom hebben we een verrassing voor jou’, zegt 

papa.

Lisa kijkt voorzichtig de kring rond. Zie je wel! Er is toch 

iets. Ze voelt haar hart sneller kloppen en wiebelt met 

haar benen.

‘Jij mag in de voorjaarsvakantie een week bij Tamara 

logeren, samen met Summer en Kito’, zegt tante 

Wilma. 

‘Echt waar?’ roept Lisa. Ze springt overeind. ‘Ik wist dat 

er iets was! U deed al zo anders, tante Wilma.’

Ze moeten allemaal hard lachen. 

‘Ik kan geen geheim bewaren’, lacht tante Wilma.

‘En u deed ook raar!’ Lisa wijst naar mama.

‘Ik?’ zegt mama met grote ogen. Lisa springt bij mama 

op schoot en geeft haar een dikke kus. ‘Dank u, mam 

en pap. Ik moet er niet aan denken om drie weken  

zonder mijn schatjes te zijn.’ Lisa veegt over haar  

ogen. 

‘Wat is dat nu?’ zegt mama verbaasd. 

‘Eh niets … ik … eh’, snift Lisa. Dan voelt ze een lach-

kriebel opkomen en begint te lachen. De tranen rollen 

over haar wangen. Iedereen lacht mee. 

‘Blijven Summer en Kito drie weken bij Tamara?’ vraagt 
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Lisa als ze uitgelachen zijn. Er zijn ineens zo veel dingen 

die ze wil weten.

‘Ja, de eerste week ben jij erbij, de twee weken erna 

zorgt Tamara samen met haar ouders voor de pony’s’, 

legt oom Johan uit.

‘Je moet Summer en Kito dus wel twee weken missen’, 

vult tante Wilma aan.

Lisa haalt diep adem. ‘Dat wordt moeilijk, maar als 

ik daarvoor een hele week bij Summer en Kito ben 

geweest, kan ik er wel even mee vooruit.’ 

‘Komen jullie nog?’ roept Tim vanuit de hoek van de 

kamer.

‘O ja’, zegt oom Johan. ‘De mannen gaan lekker bou-

wen. Laat de dames maar over paarden kletsen.’

‘Mama, mag ik even op MSN?’ vraagt Lisa.

‘Ja hoor’, zegt mama.

‘Doe de groetjes aan Tamara’, zegt tante Wilma.


