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Nog nahikkend van het lachen kwam de tweeling binnen, Jan 
en Wietske. Ze ploften op hun stoel en pikten een boontje uit 
de schaal. 
‘Kan het even wat minder?’ vroeg vader, ‘dan kunnen we eerst 
beginnen’. 
‘Ja maar vader’,  begon Jan, ‘we hebben zo vreselijk 
gelachen’. 
‘Ja’, Wieske bij, ‘die gekke hond van hiernaast, we hebben 
ons bijna doodgelachen’. 
‘Je had het moeten zien’, lachte Jan. 
‘Oooo’, begon Wietske, terwijl ze rood aanliep van het 
ingehouden lachen en ze snikte het opnieuw uit, alleen al bij 
de herinnering. 
‘Nou kinderen, zo kan die wel weer. Nu even stil, dan mag je 
straks vertellen’. 
Nog zachtjes nahikkend hielden Jan en Wietske hun mond. 
Als vader wilde beginnen, kon je maar beter even proberen je 
in te houden. 
Hij had nog maar net ‘Amen’ gezegd, of Wietske hing alweer 
slap over de tafel. 
‘Nou vertel je verhaal dan maar’, zei vader. 
En Wietske en Jan, elkaar in de rede vallend, zo  nu en dan 
nog slap van het lachen, vertelden over de hond van hun 
benedenbuurvrouw, die al spelend een bloempot over z’n kop 
had getrokken en niet wist hoe hij dat rare ding weer van z’n 
kop moest krijgen. 
Hij was al kopschuddend in de vijver beland. En toen hadden 
Wietske en Jan hem uiteindelijke kunnen helpen. 
Gelukkig kon vader mee lachen. Hij zag het voor zich. Die 
grote hond met z’n kop in een plastic bloempot, die hij niet af 
kon schudden. 
 
Na de afwas ging vader er eens goed voor zitten. 
‘Tja, ik kan me voorstellen’, zei vader, ‘dat jullie je daar bijna 
dood om hebben gelachen. 
Maar je kunt je ook levend lachen, wist je dat?’ 
De tweeling dook op de bank. Dat was een buitenkansje! Als 
vader vertelde, dacht hij niet aan huiswerk. En verhalen 
vertellen kon hij als de beste! 


