
Ik weet alles, ik weet niks 
 

Hij is veranderd, de jongen. Hij zier er niet best uit. ’t Is de jongste van mijn meester. Ik had hem in 

geen jaren gezien, maar ik weet nog wel hoe hij vertrok, met zijn deel van de erfenis al op zak. En 

dat terwijl zijn vader nog leefde. Hij wilde de wereld zien. Eerst dacht ik: goed idee van die jongen, 

die wil de wereld zien, die wil niet almaar op dezelfde plek blijven. Zou ik ook wel willen, dacht ik, 

maar ja, ik heb geen vader met een smak geld en een mooi huis en landerijen. Te vroeg gestorven, 

mijn vader, aan een of andere ziekte, vraag me niet welke, ik heb geen verstand van ziektes, ik heb 

verstand van schoonmaken en van de keuken. Wassen, schillen, snijden. 

 

Het is niet goed gegaan met die jongen, dat zie je meteen. Hij heeft haast geen kleren meer aan 

zijn lijf. Maar hij krijgt ze wel weer, kleren genoeg hier. S hij die ellende e dat vuil wegwast en die 

kleren aandoet, zal hij vast beter ogen, al zal ik aan zijn gezicht blijven zien wat hij heeft uitgestaan. 

Geen bed. Geen behoorlijk eten.  

 

Ik had er al van gehoord, van zijn lot, want de roddels vliegen hier sneller dan de duiven. Dat hij in 

het buitenland flink tekeer is gegaan, hebben ze me gezegd, alsof niemand hem noest vertellen 

wat hij mocht of niet mocht. En dat er daar waar hij woonde hongersnood uitbrak. Hier niet.

 

 

Als hij thuis was gebleven, had hij elke dag te eten gekregen.  

Iedereen wist het, van die hongersnood, maar het was ver weg. Hij heeft varkensvoer moeten 

eten, die jongen. Iemand die iemand kende die iemand anders kende die onze kokkin kende, die 

had dat gezien. Tenminste, dat zei de kokkin, dat ze iemand kende die iemand anders kende die de 

boer kende voor wie de jongen de varkens hoedde. Dat hij straatarm was geworden, had ze 

gezegd. De kokkin heeft het aan de oudste zoon van de meester verteld, die altijd thuis is 



gebleven en zijn vader bijstaat, wat hij erg goed vindt van zichzelf. Het is ook goed, hoor, daar niet 

van. 

 

Eigen schuld, dikke bult, had hij geantwoord en hij tekende er in de lucht de rug van een 

dromedaris bij, met een veel te dikke bult. Zijn broertje was een ongelooflijke sukkel, da zei hij ook 

nog. Eer gezegd bestaan er erg veel sukkels op de wereld. Soms denk ik wel eens dat je daar juist 

iets van opsteekt, van domme dingen doen. Die onthoud je beter dan wat vanzelf gaat. Bij de 

oudste gaat alles vanzelf. 

 

Hij ziet er niet uit, de jongste. Hij ziet er niet uit als de zoon van een rijke vader. Hij heeft zichzelf 

van de grond moeten oprapen. Voor zover hij nog geluid kon maken met al dat stof in zijn stem, 

riep hij al van op een afstand naar zijn vader. Dat die hem maar als de minste knecht moest 

behandelen. Mijn meester is op leeftijd, hij springt niet meer zo makkelijk, anders had hij een gat in 

de lucht gesprongen, zo blij was hij dat hij zijn jongste terugzag. Ik begrijp dat wel, het is zijn kind. 

Ik heb zelf geen kinderen, maar als ik er een had die weg was gegaan en toch weer terugkwam, 

dan zou ik ook niet weten waar ik moest blijven van geluk. Mijn meester omhelsde de jongen alsof 

die uit de dood was opgestaan. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Dat moet natuurlijk niet, ik 

moet doen alsof ik niks merk en niks hoor, ik moet mijn werk doen, maar toch. Mijn meester wil 

dat het beste vlees op tafel komt en de beste wijn. Ik zie al voor me wat er straks gaat gebeuren 

als de oudste terugkomt. Die zal niet weten hoe hij het heeft. Zo’n maaltijd kreeg hij nog nooit. 

Ben benieuwd wat hij deze keer zal zeggen. Dat die verkwister van een broer meer feest krijgt dan 

hij die altijd voor zijn vader klaarstaat. Maar ik begrijp het wel, hoor. Ik begrijp dat mijn meester 

zo’n maaltijd wil aanrichten. De oudste was er altijd, die heeft ook altijd gewoon meegegeten van 

wat we klaarmaakten. Die heeft nooit op varkensvoer moeten kauwen. Die heeft zich nooit een 

ongeluk geschaamd. Ik begrijp wel hoe blij mijn meester is. Hij had zijn zoon al dood verzonnen. 

Dan moet je toch feestvieren? De oudste moet maar gewoon meedoen. Het is zijn broer, 

tenslotte. Dat vind ik. Maar ik zeg het allemaal niet. Ik moet me gedragen alsof ik niks zie of hoor. 

Ik moet de feestmaaltijd helpen voorbereiden. Wat sta ik hier nog te doen? 

 

 

 


