Onderbouw

Thema: jaloezie

Miauw!
Een verhaal over een meisje dat jaloers is op haar babyzusje.
Sinds Dian een zusje heeft moet ze de aandacht van moeder delen.
Dat vindt Dian soms heel moeilijk.

Miauw!
‘Ga eens aan de kant.’
‘Miauw!’ zegt Elvis.
Mama duwt poes Elvis opzij en doet de deur van de babykamer dicht.
‘Je mag niet bij Lieke in de kamer. Dat weet je toch,’ zegt Dian en ze aait Elvis over z’n
kleine kop.
‘Miauw!’ zegt Elvis en hij strijkt even langs Dians benen.
Elvis wil steeds in de babykamer, maar dat mag niet van mama.
‘Dan springt hij misschien in de wieg,’ zegt mama. ‘En gaat hij boven op Lieke liggen en
dat kan natuurlijk niet.’
Elvis blijft maar om haar heen draaien, als mama met Lieke bezig is.
‘Malle poes,’ zegt ze dan.
Lieke is het babyzusje van Dian. Ze is klein en leuk en lief. Dian mag helpen als ze in
bad gaat. En als mama haar in de wieg legt. Mama heeft voor Dian een bankje neergezet in de babykamer. Als Dian daar op staat, kan ze het allemaal goed zien.
Maar... een babyzusje is niet altijd leuk. Lieke huilt veel.
‘Ze kan nog niks zeggen,’ zegt mama. ‘Alleen huilen.’
Dian begrijpt dat wel. Alleen... als Lieke huilt, springt mama meteen overeind. En dat is
niet leuk.
Maar nu slaapt Lieke. Dian en mama gaan naar beneden. Mama maakt limonade.
Dian pakt een boekje. ‘Wil je voorlezen?’
‘Ja hoor,’ zegt mama. ‘Er was eens...’
Mama leest voor en Dian luistert. Het is gezellig met z’n tweeën.
Maar dan opeens: ‘Wèèèh...!’
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‘Lieke huilt!’ zegt mama en ze springt op.
Nee hè, denkt Dian en ze zegt: ‘Ik hoor niks.’
Ze staat vlug op en rent naar de deur. Met haar armen wijd gaat ze in de deuropening
staan. Zo. Nu kan mama er niet door.
‘Wat doe je? Ga eens gauw aan de kant. Ik moet naar boven,’ zegt mama.
‘Je was aan het voorlezen,’ zegt Dian.
‘Ja, maar nu huilt Lieke.’
‘Ik wil dat je hier blijft,’ zegt Dian. ‘Anders ga ik ook huilen. Heel hard!’
Mama kijkt Dian verbaasd aan.
‘Doe niet zo raar,’ zegt ze.
Mama wil doorlopen. Maar Dian wil dat niet. Ze begint te schreeuwen.
‘Je moet hier blijven. HIER!’
‘Ik ga nu naar Lieke,’ zegt mama rustig. ‘Wil je mee?’
‘NEE!’ brult Dian.
‘Dan blijf je maar lekker beneden.’
En mama duwt haar zachtjes aan de kant en loopt de gang in. Ze gaat naar boven.
Dian is boos. Heel boos. Ze krijgt er tranen van in haar ogen.
‘Miauw.’
Elvis staat voor Dian.
‘Jij vindt het ook niet leuk hè,’ zegt Dian. ‘Jij vindt het ook stom hè, dat mama steeds
maar naar Lieke gaat.’
‘Miauw!’ Dian pakt Elvis op. Samen gaan ze op de bank zitten. Dian knuffelt en aait
hem.
‘Je bent lief,’ zegt ze. ‘Veel liever dan Lieke.’
‘Dian, de luiers zijn op! Wil jij even een pak naar boven brengen? Het ligt in de keuken.’
Dian hoort mama wel roepen. Maar ze heeft geen zin om te helpen.
Elvis hoort mama ook. Hij springt op de grond en rent de gang in.
‘Dian? Hoor je me? Of kun je er niet bij?’
Natuurlijk kan Dian bij de luiers. Ze is al groot! Ze wipt van de bank en loopt snel naar
de keuken. De luiers staan op tafel. Ze pakt het pak en loopt er mee naar boven.
‘Dank je wel meisje. Kijk nou toch eens wat die kleine zus van je weer vies heeft gepoept. Wat ben ik blij dat ik een grote dochter heb die mij helpt.’
Mama houdt haar neus dicht. Lieke houdt haar neus ook dicht. Samen lachen ze om
die kleine viespeuk. Samen verschonen ze de luier van Lieke. Dan legt mama Lieke
weer in bed.
‘Zo, nu gaan we gezellig verder lezen,’ zegt ze.
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Mama trekt de deur van de babykamer dicht. Ze lopen naar beneden.
Mama leest het verhaal uit en schenkt nog eens limonade in.
‘Waar is Elvis?’ vraagt ze.
Dian haalt haar schouders op.
‘Elvis!’ roept mama.
Maar Elvis is er niet.
‘Hij zal toch niet in de babykamer zijn?’ vraagt mama.
Mama en Dian rennen naar boven. Mama doet de deur zachtjes open en loopt naar de
wieg. Daar blijft ze staan. Dian loopt ook naar de wieg. Ze klimt op het bankje. Kijk nou.
Lieke ligt heerlijk te slapen. Bij haar voetjes, tegen de binnenkant van de wieg, ligt Elvis.
Hij slaapt ook.
‘Wat lief hè,’ fluistert mama.
‘Heel lief,’ zegt Dian.
‘Het spijt me, poes, maar je moet toch mee,’ zegt mama en ze pakt Elvis voorzichtig op.
‘Miauw,’ zegt Elvis.
En Lieke? Die gaapt even. Dan slaapt ze heerlijk verder.
Marian van Gog
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Stemmetje!
Een versje over jaloezie.
Als een ander kind iets heeft wat je zelf ook graag wilt, kan je last hebben van
zo’n vervelend stemmetje dat zegt: ‘Dat wil ik ook!’

SteMMetje
Wat een mooie bal heb jij.
Kreeg je die vandaag?
Leuk voor jou, zeg ik blij.
Maar een stemmetje diep in mij,
roept: Was die maar van mij!
Ik wil het ook zo graag!
Stemmetje, stemmetje, hou je mond!
Stemmetje, ik wou dat jij niet bestond!
Wat een mooie fiets heb jij.
Kreeg je die vandaag?
Leuk voor jou, zeg ik blij.
Maar een stemmetje diep in mij,
roept: Was die maar van mij!
Ik wil het ook zo graag!
Stemmetje, stemmetje, hou je mond!
Stemmetje, ik wou dat jij niet bestond!
Wat een lieve hond heb jij.
Kreeg je die vandaag?
Leuk voor jou, zeg ik blij.
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Maar een stemmetje diep in mij,
roept: Was die maar van mij!
Ik wil het ook zo graag!
Stemmetje, stemmetje, hou je mond!
Stemmetje, ik wou dat jij niet bestond!
Marian van Gog
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Uit elkaar!
Een verhaal over een ruzie als gevolg van jaloezie.
Jeltje is jaloers op Laura. Ze heeft het gevoel dat Laura uitblinkt en ook nog eens de
baas speelt. Na een poosje heeft ze er genoeg van. Er komt ruzie van in de groep.

uit elkaar
‘Wat zijn jullie toch een leuke klas! Jullie kunnen zo gezellig met elkaar zijn! En Laura,
wat zit jij netjes in de kring,’ zegt de juf. Laura straalt.
Jeltje kijkt naar Laura. Pfff... denkt ze. Altijd Laura: Laura kan zo goed helpen, Laura
werkt zo netjes, Laura is zo aardig... Jeltje schopt met haar voeten. Bah, ze vindt Laura
helemaal niet leuk. Zij kan ook best veel.
De juf trekt haar wenkbrauwen op en kijkt Jeltje aan. ‘Wat kijk je boos? Is er iets Jeltje?’
Jeltje schudt snel nee.
‘Dan gaan we nu lekker naar buiten,’ zegt de juf.
‘Wie springt er mee?’ roept Laura, terwijl ze met het touw zwaait. Al snel staat er een
hele groep klaar.
Laura begint. ‘Hoeveel pannenkoeken lust ik?’ zingt ze. ‘Eén, twee, drie...’ Ze is pas af
bij dertig. Laura pakt het touw van Dieter over en begint te draaien.
Jeltje staat aan de kant. Jaloers kijkt ze naar Laura.
‘Hé Jeltje,’ roept Laura, ‘doe je mee?’ Jeltje loopt naar haar toe. ‘Je mag springen. Kan
je het?’
Jeltje schudt ja. Ze heeft het nog nooit gedaan. Ze probeert in te springen, maar ze is
steeds te laat.
‘Nu moet je springen,’ roept Laura.
Jeltje springt. Het touw slaat tegen haar benen en het scheelt een haar of ze valt.
‘Kun je het niet?’ vraagt Laura.
‘Natuurlijk wel,’ zegt Jeltje haastig. ‘Ik kan alleen niet inspringen.’
‘Ga dan naast het touw staan,’ roept Laura. ‘Als ik ja zeg, moet je springen.’
Het lukt. Jeltje springt wel drie keer achter elkaar.
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‘Nu doen we het zoals het hoort,’ zegt Laura. ‘Wie af is, draait aan het touw. Carla, jij
bent.’
Carla komt niet ver. Na twee keer springen is ze af.
‘Jeltje, jij,’ roept Laura.
Jeltje gaat naast het touw staan. Ze springt. Mis! Jeltje valt op de grond. ‘Wat gemeen
Laura,’ roept ze. ‘Je houdt het touw veel te hoog.’
Laura kijkt Jeltje verbaasd aan.
‘Ja, kijk maar niet zo! Je deed het ook bij Carla. Die was ook meteen af. Je speelt gemeen. Ik doe het niet meer. Carla, ga je mee?’
Carla laat het touw los en gaat Jeltje achterna. Laura kijkt Jeltje en Carla met open
mond na. Ze begrijpt er niets van.
Jeltje zit op de schommel. Ze ziet Laura op de rand van de zandbak zitten. Net goed,
denkt ze. Nu is die stomme Laura ook een keer alleen...
Even later speelt Laura in de zandbak. Ze bakt grote taarten. ‘Wie wil er een taart kopen? Juf, wil jij een taartje,’ hoort ze Laura roepen.
De juf eet een taartje en binnen de kortste keren staat de halve klas naast Laura taarten te bakken.
Nu speelt ze alweer de baas, denkt Jeltje. Ze springt van de schommel af en loopt naar
de zandbak met Carla achter haar aan.
‘Wat een stomme taart bak jij,’ zegt Jeltje tegen Laura.
’Hoepel op,’ zegt Laura. ‘Ik wil niet met jou spelen.’
‘O, nee,’ zegt Jeltje. Ze pakt een taart en stampt hem in elkaar.
‘Dat pik ik niet,’ roept Laura boos. Ze gooit zand naar Jeltje.
‘Jij bent een valsspeler,’ roept Carla en ook zij begint te gooien.
Ineens is het een heel gevecht tussen de vriendjes van Laura en de vriendjes van Jeltje.
Daar komt de juf aan. Ze klapt in haar handen en roept: ‘Wat is dat? Weten jullie niet
meer wat je met zand moet doen? Jammer dat jullie niet meer samen kunnen spelen.
Ik denk dat het beter is dat jullie een poosje bij elkaar uit de buurt blijven. Laura, jij blijft
met je vriendjes in de zandbak en Jeltje, jij gaat iets anders doen. In de klas praten we
erover.’
Jeltje haalt haar schouders op en loopt dan weg. En Laura? Die heeft geen zin meer in
taarten bakken.
Netty Uijlings-Lijesen
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