
Cool 
 

 

Het is oudejaarsdag . De drie kleinzonen zijn uitgerust voor de expeditie van het jaar. Ze staan 

al een half uur gepakt en gelaarsd, maar het is nog erg vroeg. Kakelend als kippen wachten ze 

op het startschot. ‘Zwijg nog even, straks heb je geen stem meer,’ probeer ik, maar ze zijn niet 

in te tomen. ‘Welke reisweg nemen jullie?’  

‘Zo en zo, dan zo en daarna zo terug,’ zegt de jongste en tekent een grote onregelmatige 

vierhoek in de lucht. Op een kaart van Schaffen loopt hun parcours over de Berk-, de Water- 

en de Kerkstraat, over het Sint-Hubertusplein terug naar de plaats van het vertrek. 

‘Opa, wat zong jij vroeger?’ 

Ik geef een demonstratie.     

‘�ief jaar, oud jaar 

Twee koeken is een paar 

Drie koeken is onpaar 

‘k Wens u een zalig nieuwe-jaar!’ 

 

‘�ee, zo is dat niet!” brullen ze in koor. 

‘Hoe dan wel?’ 

‘�ieuwe jaarke zoete 

Ons varken heeft vier voeten, 

Vier voeten en een staart 

Is dat geen snoepje waard?’ 

 

Het verschil zit vooral in de laatste regel. Wij kwamen inderdaad ook voor een koekje, maar 

wensten eerst, al was het om de schijn te redden, toch een gelukkig nieuwjaar. Generaties 

later doen ze er geen doekjes om: wij zingen voor snoep. Punt. 

‘Oké. Klaar?’  

Ze vliegen naar buiten. Jonge duiven, gelost in Quivrain. Ze rennen naar de naaste buur. 

Er volgt op de drempel een beetje duw- en trekwerk, want ze willen alle drie aanbellen. 

Terwijl ik hen hoor zingen, zie ik me zelf opstappen, zestig jaar geleden. Een verlegen, mager 

knaapje met een veel te grote linnen tas. Het eerste uur bleef je in de buurt. Iedereen kende je 

en daarom kreeg je na het liedje een sinaasappel, merk Jaffa. In die tijd een niet alledaagse 

lekkernij.  

Van huis tot huis kweelde je als een gek en naarmate de oranje vruchten in de zak werden 

gedeponeerd, ging je meer en meer voorovergebogen. Je kon aan de manier van lopen ook 

herkennen wie al een poosje van huis was en wie pas was gestart. Klopten de sinaasappels 

tegen je knieën en kreeg je pijn in de hals, werd het de hoogste tijd om de buit naar moeders 

keuken te slepen, om daarna de strijd weer aan te vangen. 

Door jaren ‘niefjaarzingen’ bedreven in het vak, wist je precies welk liedje bij wie hoorde. Zo 

zongen we bij Maurice, die van een grap hield: 

‘�iefjaarke zoete, 

ons vader is nen toeter, 

ons moeder is e wit konijn, 

k’ Zou er niet geren e joengske van zijn. 

 

‘Ha, de deugnieten,” lachte hij dan en wierp de appelsien in de zak. 

Voor Polien Zeeltje, een nette, verstandige vrouw, die volgens de buurt talrijke mensen op 

‘het ministerie kende’, zongen we zo melodieus en beschaafd mogelijk: 

‘Hier woont een goede vrouw, 



die alles geven zou, 

lang mag ze leven, 

veel mag ze geven, 

honderd jaar op deze dag, 

wens ik dat ze leven mag, ja ja, ’t is waar 

‘k wens u gelukkig nieuwjaar’ 

 

Ze vond het lied zo mooi dat we het nog eens moesten herhalen. Je bent dan een kruising 

tussen een straatjong en een koorknaap. 

De kleinzonen stormen terug binnen. ‘Maak je onze tassen eens leeg?’. Ze willen al weer de 

deur uit. 

‘Wil je eens wat weten?’ zegt de oudste verontwaardigd, ’in dat huis daar, doen ze niet open.’ 

 De anderen knikken.  

‘Ach zo’, zeg ik, ‘dan woont daar een gierige pin.’ 

 Ze kijken me vragend aan: ‘Wat is dat?’  

‘Wel, als er iemand niet wou open doen, omdat hij geen koekje of ander snoepje wou geven, 

zongen wij: 

 

‘Hoog huis, laag huis, 

daar zit een gierige pin in huis!’ 

 

Ik besef dat deze tekst pedagogisch niet verantwoord is, denk aan de schoondochters en 

vermaan: ‘Eigenlijk mag je dat niet zingen. Dat is onbeleefd.’ 

Maar het kwaad is al geschied.  

Ze kijken me met pretoogjes aan: ‘Echt? Cool! Dan zingen wij dat daar ook!’ En joelend 

rennen ze naar de bewuste voordeur. ‘Wacht even, ‘ roep ik. Te laat.  

 

‘Hoog huis, laag huis, 

daar zit een gierige pin in huis!’ 

 

Na de pin, die ze extra hebben benadrukt, kijken ze nog eens naar mij om. Hun gezichtjes 

stralen van het lekker stout zijn. 

 ‘Cool, opa! Cool!’ Ze huppelen verder, op zoek naar een volgend slachtoffer: 

 

‘Hoog huis, laag huis…’ 

 

Ik moet mijn mond leren houden. Een goed voornemen bij het begin van het nieuwe jaar. 
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