
Natassa Vassiliou is moeder van tw� grote zoons. Ze
hebben �n bijzonder lieve zwarte kater, �n sne�e
schildpad,  vijf goudvissen in de vijver en af en toe �n
dikke spin in de badkamer. Samen wonen ze in �n
sprookjeshuisje op het platteland vlakbij L�uwarden,
waar Natassa mensen en dieren helpt genezen. Af en toe
schrijft ze ook verhalen of gedichtjes.

Tante Afra’s baby

Do� Natassa Vassiliou
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Hoe het a�emaal begon

“Maar ik ben niet zómaar een konijn hoor”, verzekerde Ricky mij,
terwijl hij een paar prachtige sprongen in het rond maakte. “Kijk!
Ik kan touwtje springen en in het rond springen. Dat doen
normale konijnen nooit”.
“Ben je dan een abnormaal konijn? Is dat wat je zeggen wilt?”,
vroeg ik nieuwsgierig. Ricky nam me eens helemaal goed op,
alsof hij niet kon geloven dat ik zóiets doms kon zeggen. Toen hij
zag dat ik geen grapje maakte, haalde hij zijn schoudertjes op
en zuchtte hij diep. “Ik snap de mensen!”, riep hij uit, zijn
voorpootjes theatraal in de lucht gooiend. Hij fronste toen ik
geen spier vertrok. “Heb je ooit een konijn gezien dat de
mensen snapte dan?”. Hij deed zijn voorpootjes nu in z’n zij en
zag er waarachtig als een mens uit.
“Je bent een súperkonijn!”, riep ik ook uit. “Superdesuperdeluxe
konijn!”. Ik keek hem triomfantelijk aan; ik had hem immers
begrepen. Dat kon hij niet ontkennen. Maar Ricky schudde zijn
konijnenhoofdje treurig, waarbij zijn oren heen en weer
flapperden. De zon weerkaatste er licht op, waardoor het net
leek alsof ze van parelmoer waren. Het anders altijd zo vrolijke
bruine konijn met wit wipstaartje keek nu verdrietig en eerlijk
gezegd een beetje teleurgesteld ook.

“Waarom ben ik súper als ik de mensen snap?”, vroeg hij me
meewarig. “Ik moet de koníjnen snappen, want ik ben toch een
konijn! Maar ik snap mezelf niet eens en jou snap ik wél! Dat is
toch best raar … Misschien bén ik wel raar. Een raar konijn”. Ik
glimlachte voorzichtig en moest mijn best doen om niet in
lachen uit te barsten. Ricky had altijd meer konijnenvriendjes om
zich heen dan hij kon tellen en iedereen mocht hem graag. Hij
was helemáál niet raar. Hij kon alleen naast dat alles ook met
mij praten. Een mens, die niet zomaar dierentaal kon verstaan.

“Lieve Ricky”, zei ik dan ook ernstig, terwijl ik hem zachtjes over
zijn koppetje aaide, “jij hebt altijd iedereen te vriend en bent
altijd vrolijk. Een rasecht konijn! Wil je liever dat we niet meer
praten, zodat je je weer jezelf kunt voelen?”, voegde ik er een
beetje verlegen aan toe. Daar schrok Ricky van. “Nee, nee, ik
mag je graag!”, antwoordde hij snel. “Dat is het niet. Maar het is
wel moeilijk om zowel konijnen als mensen te begrijpen.
Niemand anders kan met je praten; alleen ik. Daar moet ik wel
even aan wennen en ik moet me ook op jou instellen. Omdat je
me anders niet begrijpt, als ik echt helemaal konijn ben”. Ricky
keek me bezorgd aan en ik ging plat op de grond naast hem
zitten. Mijn knieën deden pijn van het op mijn hurken zitten.
“Misschien kun je eens proberen om tegen mij net zo te praten
als tegen je vrienden en je familie?”, opperde ik gezellig. “Je
weet nog niet zeker of ik dat inderdaad niet zou begrijpen. We
hebben dat nog niet geprobeerd, toch?”. Ricky was het met
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me eens. Er kwam een vriendje van hem aangerend. Bommer
heette hij en hij was Ricky’s allerbeste beste vriend. Snel groette
hij me en samen stoven de twee konijnenvrienden weg. Ik keek
ze nog even na en struinde toen langzaam naar huis, mijn
gesprek met het wijze bruine konijn overdenkend.
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Bommer ook

Ik had nog geen honderd meter gelopen of ik hoorde iemand
hijgen achter me. Toen ik omkeek, zag ik de twee konijnen Ricky
en Bommer  achter me aanstuiven. Ik stopte, ging zitten en keek
ze vragend aan.
“Bommer zegt dat hij óók met je kan praten!”, riep Ricky hijgend
uit. “En bovendien is er een babykonijn zoek bij tante Afra. Wil je
helpen zoeken?”.
“Kun je mij ook verstaan?”, vroeg Bommer verlegen. “Ja, ik kan
je verstaan! Jij mij ook?”, reageerde ik blij. Bommer knikte.
“Yes! Wil je helpen om het baby’tje van tante Afra te zoeken?
We maken ons zorgen. Ze is nog nooit weggelopen en haar
broertjes en zusjes zitten thuis te huilen”.
“Natuurlijk!”, hoorde ik mezelf beloven. “Het is zondag, dus ik
hoef niet te werken”. Ik zag dat de konijnen het woord ‘zondag’
niet begrepen en voegde er gauw aan toe dat wij mensen de
dagen telden en altijd op iedere zevende dag vrij waren. Dan
waren we bij onze familie of gingen we een leuk uitje maken.
Dat begrepen ze wel, ook al vertelden ze erbij dat zij dat nooit
op vaste dagen deden.
“Mensen zijn raar, ik weet het!”, lachte ik. “Wij moeten werken
om iets wat geld heet, te verdienen. Anders hebben we geen
huis om in te wonen en ook geen eten of kleren. Niets! En op

zondag zijn we vrij. Veel mensen zijn op zaterdag ook vrij, twee
dagen achter elkaar”.
De konijnen knikten ernstig en ik keek eens om me heen of ik
een plek zag, waar het baby’tje van tante Afra naar toe zou
kunnen zijn gegaan.
“Hebben jullie misschien mensen gezien vandaag? En
kinderen?”, vroeg ik opeens. De konijnen dachten even na en
toen nam Ricky het woord: “Ja, er was een gezin met een stuk
of drie kinderen. Drie waren het er, dat  klopt”. Bommer knikte bij
het woord drie, op zijn vingers tellend. “Ze liepen eerst die kant
op en daarna gingen ze naar dát huis daar verderop. Jij bent
groot, misschien kun je het al wel zien”, voegde Ricky eraan toe.
Ik zag inderdaad een eind verderop een stukje rood dak tussen
de bomen doorschemeren en pakte de twee konijnenjongens
op. “Bedoelen jullie dat huis daar?”, wees ik. Ze dachten van
wel en dus zetten we koers richting het huis.
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Babykonijn vermist

Zo snel als we konden, liepen we naar het huis toe. Het was een
oude boerderij, die tot huis was omgebouwd. Het had een
puntig dak met felrode dakpannen. Die waren vast nieuw,
dacht ik. Verder was het huis witgekalkt met romantische
raampjes met glas-in-lood en een beeldige tuin met bomen en
prachtige bloemen erin. Een paadje liep naar de voordeur.
Terwijl Ricky en Bommer naast me gingen zitten, sloeg ik op de
klopper. Binnen waren voetstappen hoorbaar en onmiskenbaar
kinderstemmen. De deur vloog open en er stonden twee
kinderen voor mijn neus. Een jongen en een meisje.
“Wij zijn op zoek naar een verdwaald babykonijntje. Hebben
jullie dat misschien gezien?”, vroeg ik, wijzend op Ricky en
Bommer die nu waren opgestaan en met gespitste oren
meeluisterden.
“O wat leuk! Konijntjes!”, riep het meisje uit. “We hebben een
babykonijntje gevonden vanmiddag in het bos. Hij was
helemaal moe en we hebben hem meegenomen naar huis. We
mogen hem houden van papa en mama!”, voegde ze er
enigszins trots aan toe. Ricky en Bommer fronsten. Ik hoorde ze
tegen elkaar zeggen dat dit toch wel het toppunt was: zomaar
een konijntje stelen en in een hok proppen! Maar toen zag ik

dat de kinderen het ook gehoord hadden. Voordat ik iets kon
antwoorden, kwam hun moeder aangelopen.
“Zei u iets over een babykonijntje?”, vroeg ze. “We hebben er
vanmiddag één gevonden in het bos. Hij was helemaal moe en
had ook dorst. We hebben hem verzorgd en in een hok
gedaan. Hij kan ook naar buiten hoor!”. Ze keek in de richting
van het hok, waar een ren aan vastzat. Ik knikte en zei dat de
twee konijnen die bij me waren en ik het diertje graag even
wilden zien. We werden binnengelaten en liepen de donkere
hal in. De jongen deed de voordeur achter ons dicht. Even later
liepen we door de achterdeur naar buiten, de tuin in. “Daar!
Daar zit ze!”, fluisterden de konijnenjongens tegen elkaar.
“Sssst!”, deed ik voorzichtig, “Ze kunnen ons horen!”. Aan de
zijkant van de tuin stond inderdaad een groen met wit
konijnenhok met daarin een slapend babykonijntje. Dat is tante
Afra’s vermiste dochtertje!”, wees Ricky. Ik knikte en fluisterde
dat ik het gezien had.

De jongen deed het hok open. Het konijntje werd wakker en
sprong bang op. Toen ze Ricky en Bommer zag, sloeg ze haar
voorpootjes voor haar oogjes en het leek wel alsof ze huilde.
Praten kon ze nog niet, maar ze zag er verdrietig uit. “Dit konijntje
is pasgeboren bij de tante van deze twee konijnenjongens”,
begon ik voorzichtig tegen de twee kinderen en hun moeder.
“Het is een meisje en ze heeft nog niet eens een naam
gekregen. Ze heeft haar papa en mama heel hard nodig!”, ging
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ik dapper door. Bommer ging verder: “We hebben de hele dag
naar haar gezocht en konden haar nergens vinden. Totdat onze
mensenvriend Andreas vroeg of we ook kinderen hadden gezien
vanmiddag. Toen vonden we jullie gelijk! We nemen naar mee
naar tante Afra, haar moeder, want ze moet bij haar melk
drinken en veel slapen, net als haar broertjes en zusjes”. De
jongen, die Dimitri bleek te heten, beet op zijn lip. Het meisje,
Tasia, begon te huilen. Ik knielde naast ze neer en zei zachtjes:
“Deze konijnen kunnen met jullie praten! Als jullie hun nichtje
teruggeven, komen ze altijd bij jullie langs om met jullie te spelen.
Hebben jullie niet nog een zusje of broertje? Ricky hier zei dat
jullie met drie kinderen waren”. Tasia’s gezicht klaarde op.
“Mogen we ze dan ook eten geven en aaien?”, vroeg ze.
Bommer keek haar vragend aan. Is dít wat mensen van konijnen
willen?, vroeg hij zich af. “Ja, mensen zien konijnen als lieve
dieren, die ze liefde kunnen geven”, fluisterde ik zachtjes tegen
hem. “Ze doen hun meestal geen kwaad”.
“Ja, natuurlijk komen we! We zijn een grote familie en misschien
kunnen nog wel meer van ons met jullie praten. Ik heb het net
vandaag ontdekt”, antwoordde Bommer resoluut. “Jullie mogen
ook wel naar ons hol komen hoor”, voegde Ricky eraan toe.
“Alleen mogen jullie dat niet aan anderen laten zien. Alléén jullie
drieën mogen komen. Is dat okee?”. Dimitri en Tasia veegden
hun tranen af en aaiden even over de koppetjes van Ricky, toen
van Bommer en daarna van de baby. “Neem haar maar mee”,
zei Tasia gul. “En we hebben nog een klein zusje, maar die slaapt

nog. Ze heet Dotty en kan nog niet met dieren omgaan. Ze moet
dat nog leren, maar dat komt wel”, beloofde Dimitri.

Mama konijn

“Wacht, we hebben nog een beetje sla en worteltjes voor jullie
om mee te nemen! En ook konijnenmelk”, zei Tasia nog, terwijl ze
me het babykonijntje aangaf. “Mogen jullie misschien nog even
mee van jullie moeder?¨ , vroeg ik. Dimitri was het al gaan
vragen en kwam blij springend terug. “Het mág!”, riep hij blij uit,
terwijl hij de voordeur opentrok. “We moeten wel zometeen thuis
zijn, want we gaan zo eten”. Ik gaf Tasia het baby’tje terug en
haar moeder kwam met een handdoek aanlopen. “Wikkel het
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kleintje daar maar in. Dan krijgt ze niet koud. Hier is de
konijnenmelk nog. Die hebben we bij een dierenspecialist
gekocht vanmiddag”, zei ze zacht. Ricky en Bommer keken blij
toe hoe lief dit gezin met hun pasgeboren nichtje omging. Niet
alle mensen waren vervelend!, zag ik ze denken en ik schudde
mijn hoofd als antwoord op hun gedachte. Dimitri hield de
warme handdoek vast, terwijl Tasia het diertje erin wikkelde en
voorzichtig liep ze met het konijntje in haar armpjes naar de
deur. Ricky en Bommer sprongen er achteraan en iedereen
sprong in de bolderkar, die de vader van Dimitri en Tasia al had
klaargezet. Ik trok de kar, glimlachend om de kinderen en de
konijnen. Er waren nog wel mensen en dieren op de wereld, die
lief voor elkaar waren!

Even later kwamen we bij het konijnenleger aan. Het was niet
één hol, maar een heleboel holen in een kring en ertussenin
speelden allemaal konijnenkinderen. Sommige sprongen,
anderen renden elkaar achterna en een paar sliepen midden
tussen de anderen. Zodra ze ons zagen, doken ze snel de holen
in, maar we zagen hun oogjes nog glimmen vlak achter de
ingang. “Kom maar buiten!”, riepen Ricky en Bommer tegelijk,
“deze mensen doen jullie geen kwaad en ze zeggen nooit
tegen iemand anders waar ons leger is. Dat hebben ze plechtig
beloofd”. Ernstig knikten de konijnenjongens om hun woorden
kracht bij te zetten. “Weten jullie dat wel zeker, lieve jongens?”,
hoorde ik een zachte moederkonijnenstem zeggen. Het was Ifry,

de moeder van Ricky. “Mensen zijn heel goed in jokken en als ze
ons verraden, zijn we allemaal verloren”. Ernstig keek ze in het
rond, terwijl ze in het gat van haar hol stond. Ik gebaarde Tasia
gebarend dat ze het baby’tje mocht geven. Die zette het
konijnenkindje zachtjes op de grond, nog in de handdoek
gewikkeld. “We zeggen echt nooit tegen iemand waar jullie
wonen!”, beloofde ze en haar broer knikte er heftig bij. “Hier is
jullie nichtje weer terug. We wisten niet dat ze familie had. We
dachten dat ze verdwaald was en hadden haar meegenomen.
Ze heeft melk gedronken, maar wilde nog niet eten. Dat kan ze
nog niet hè?”, vroeg ze verlegen. Ifry schudde haar hoofd. Ze
keek vertederd naar het kleintje en riep haar zus Afra naar voren.
Die rende naar haar kindje toe en begon het snel te likken. Ze
legde de oren in haar nek en begon ons te bedanken. “Dat
hebben jullie geweldig gedaan, lieve mensen en lieve Ricky en
Bommer! Wat heb ik haar gemist. We gaan haar straks gauw
een naam geven en nóg beter op haar passen”. Dimitri legde
de wortels, de sla en de konijnenmelk op de grond.
“Dit vinden jullie lekker, toch? We hadden de groente uit onze
tuin gehaald voor de kleine. Het is wel een beetje weinig voor
jullie allemaal, maar we wisten niet dat jullie zo’n grote familie
waren”. Afra glimlachte en bedankte de kinderen. Ze duwde de
van uitputting al bijna in slaap gevallen baby zachtjes tegen
haar ene voorpootje en snel gingen ze naar binnen het hol in.
“Dank jullie wel, dat is lief! Maar nu moet de baby slapen”, legde
moeder Ifry uit. “Gaan jullie ook maar naar huis en jullie mogen
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altijd langskomen hoor! Dag!”, zwaaide ze de kinderen en mij
na. We zwaaiden terug en ik liep met de twee kinderen mee
terug naar hun huis. Daarna liep ik zelf ook naar huis. Ik had
honger na zo’n lange dag.
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