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Wat is normaal?

Eigenlijk was Giel maar een heel gewone jongen. Zo eentje die
je voorbij zou lopen zonder dat je het opmerkte. Zijn bruine
haar was net iets te lang, zijn gezicht stond altijd vriendelijk
en zijn kleren waren een klein beetje te groot. ‘Daar groei je
vanzelf in,’ zei zijn moeder altijd. Zijn moeder, die ook niet
echt bijzonder was. Zij was getrouwd met een heel gewone
man en zo hadden ze een heel normaal gezin. 

Nou ja… bijna normaal.

Twee dingen waren bij Giel thuis iets anders dan je misschien
gewend bent. Het eerste was zijn broer Ben. Niet dat Ben zo’n
bijzondere jongen was. Hij paste perfect in het gezin en Giel
was altijd gek geweest op zijn grote broer. 

Het probleem met Ben was dat hij dood was. Bij het overste-
ken had hij wel naar links gekeken en niet naar rechts, of pre-
cies andersom, dat wist Giel niet meer. Hij wist wel dat hij Ben
vreselijk miste. Ze hadden nog wel afgesproken dat ze ooit een
prachtig avontuur zouden beleven. Waar en wanneer wisten
ze nog niet, maar eens zou het ervan komen. 

En nu kon dat niet meer…

Ook Giels vader had een afspraak met Ben. Als Ben oud genoeg
was, mocht hij op zeilles en daarna zouden ze samen gaan
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varen. Ben was gek van boten, water en alles wat daarmee te
maken had. Giels vader alleen niet. Die had niet eens een
zwem diploma. Ieder jaar op zijn verjaardag vroeg Ben of hij al
oud genoeg was om op zeilles te gaan en ieder jaar zei zijn
vader dat hij nog minimaal een jaar moest wachten. 

En toen keek Ben dus niet naar rechts (of links).

Maar er was nog iets… 
Iets wat niet alledaags is of je zomaar ergens tegenkomt, be-

halve bij Giel thuis. Namelijk de plek waar Ben begraven was. 

Zijn graf was achter in de tuin. 

Dat klinkt misschien vreemd, raar of zelfs een beetje griezelig,
maar dat was het helemaal niet. Vond Giel dan. Ze hadden bij-
voorbeeld geen grafzerk gemaakt zoals je altijd op kerkhoven
ziet. Zo’n grijze, saaie en heel verdrietige. Nee, dit was er eentje
speciaal voor Ben. Het was een zeilboot, helemaal van hout.
Samen met zijn vader had Giel hem mogen beschilderen.
Blauw en wit, Bens lievelingskleuren. Zijn moeder had echte
zeilen gemaakt, en op de boeg stond: 

Voor Ben. 
Zodat je altijd onze 

gedachten kunt binnenvaren.

Giel wist ook wel dat het niet helemaal normaal was om een
graf in je tuin te hebben, maar toch… Hij was er juist blij mee.
Ook al was Ben er niet meer, Giel had toch het gevoel dat zijn
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broer een beetje in de buurt was. Bovendien leek het hem voor
Ben ook fijner om dicht bij zijn familie begraven te zijn. 

Maar het gebeurde ook dat hij er dagen niet kwam. Juist dan
was het prettig dat wanneer hij Ben miste, hij maar naar bui-
ten hoefde te kijken om de blauw-witte zeilboot te zien staan.
Helaas dacht niet iedereen daar hetzelfde over. Soms zat Giel
bij de zeilboot te lezen, of vertelde hij Ben wat hij die dag had
meegemaakt. 



Griezelig en onfris

‘Nu mag jij een keer opendoen,’ riep Giels moeder toen de
deurbel ging. ‘Het zijn de buren weer.’ Ze stond in de keuken
en tuurde door de luxaflex naar buiten. 

‘Ik?’ vroeg Giel verbaasd. 
‘Nee, ik,’ zei zijn vader. ‘Maar je mag wel even mee als je dat

wilt. Ik kan wel wat versterking gebruiken.’ Hij gaf hem een
knipoog en stond op. 

Giel wist niet zeker of hij mee wilde. De buren waren meestal
boos als ze aan de deur stonden. Toch stond Giel op en liep
achter zijn vader aan. In de gang ging de bel nog twee keer. 

Giels vader pakte de deurknop, trok de deur open en maakte
een zwierige buiging. ‘Wat kan ik voor u doen op deze zonnige
dag?’

Het waren de buren van de rechterkant. Meneer en me-
vrouw Azijn, zoals zijn vader ze altijd noemde. Hij was klein,
dik en kaal. Zij lang, dun en erg vervelend. 

‘Dat weet u best,’ zei mevrouw Azijn op venijnige toon. 



‘Als ik het zou weten, zou ik er niet naar vragen.’ Giels vader
wapperde met zijn hand en maakte opnieuw een overdreven
buiging. 

‘Het graf…’ Meneer Azijns stem klonk langzaam en stoffig.
‘We willen dat je het weghaalt.’

‘Ik snap het…’ Giels vader knikte langzaam. ‘En ik zou dat
heel graag voor u doen. Er is alleen één probleem. Ik wil het
niet.’

‘U moet het weghalen,’ snauwde de buurvrouw. ‘Het is niet
fris!’

‘Heel erg onfris…’ vulde de buurman aan. ‘Zeer viesss.’
‘Wat een onzin,’ zei Giels vader kalm. ‘Wat is er nou vies

aan? De kist ligt meters onder de grond en bovendien onder-
houden we het graf iedere dag.’ Hij krabbelde in zijn nek.
‘Maar u wilt dus beweren dat alles wat vies is hier weg moet?’

De buurvrouw sloeg haar armen over elkaar en knikte driftig.
Giels vader wreef in zijn handen en stapte naar buiten.

‘Komt dat even goed uit.’ Hij liep een rondje om de buurvrouw,
bestudeerde haar aandachtig en ging toen voor haar staan. ‘Ik
heb u altijd al een ontzettend vieze vrouw gevonden. Dus dan
moet u ook weg.’

Giel keek met open mond naar zijn vader. Wat had hij nou
gezegd? Zo kende Giel zijn vader helemaal niet. 

‘Hoe durft u!’ De ogen van de buurvrouw schoten vuur.
Zijn vader draaide zich om en keek naar Giel. ‘Of niet? Best

een vieze vrouw toch?’
Giel voelde alle ogen op zich gericht. Hij wist niet of hij zijn

vader gelijk moest geven. En al helemaal niet of hij dat zou
durven. 
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‘Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.’ De buur-
vrouw draaide zich om en liep de voortuin uit. 

Haar man schudde zijn hoofd en wilde achter haar aan
lopen, maar Giels vader deed een stap naar voren en pakte
hem bij zijn arm.

‘Sorry,’ zei Giels vader. ‘Ik liet me even gaan. Dat had ik niet
mogen zeggen.’

De man bleef staan, net als zijn vrouw. Zij draaide zich om
en staarde Giels vader wantrouwend aan. 

‘Hebt u het graf wel eens gezien?’ vroeg Giels vader. ‘Loopt u
maar even mee, dan zult u zien dat er niets vies of onfris aan is.
Eigenlijk is het niet meer dan een houten zeilboot.’

‘Ik hoef het niet te zien,’ zei de buurvrouw vinnig. ‘Graven
horen op een kerkhof.’

‘Waarom?’ Giels vader keek haar aan. ‘Dan zou Ben op het
kerkhof aan de andere kant van de stad liggen. Weet u niet
hoeveel tijd en geld het kost om dagelijks heen en weer te rei-
zen?’ Hij liep naar de zijkant van het huis. 

Giel rende snel achter zijn vader aan. Hij bleef liever bij hem
in de buurt dan bij de buren. 

‘Ik wil het graf niet zien,’ klonk de snerpstem van de buur-
vrouw. ‘Graven zijn griezelig.’

‘En duister…’ vulde de buurman traag aan. 
Giel snapte niet hoe een blauw-witte zeilboot griezelig en

duister kon zijn. Misschien hadden de buren slechte ervarin-
gen met zeilboten, of met blauw-witte dingen. Dat kon natuur-
lijk. 

Zijn vader bleef staan en draaide zich om. ‘Bent u eigenlijk
wel eens op een kerkhof geweest? Al die grijze, grauwe graven
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bij elkaar. Dat is pas griezelig.’ Hij boog iets voorover, stak zijn
armen vooruit en begon spookgeluiden te maken. Langzaam
liep hij op de buren af. ‘Spoken, monsters, alles kan daar
 tevoorschijn komen. Vooral na mid-
dernacht.’ Ineens ging hij weer
rechtop staan en begon te lachen.
‘Onzin, natuurlijk.’ Hij sloeg de
buurman op zijn schouder en een
stofwolk steeg op uit het
grijze pak. ‘Hij
heeft hier ge-
woon een veel
fijner plekje,
vlak bij zijn fami-
lie. Kijkt u zelf
maar.’

‘Ik wil het niet
zien!’ De buur-
vrouw draaide zich
om en beende weg. 

Haar dikke echt -
genoot stak zijn vinger
uit, wees trillend naar Giels
vader en liep toen achter zijn
vrouw aan. 

‘Altijd gezellig met de fami-
lie Azijn,’ zei Giels vader. 

Giel glimlachte. Misschien
had hij toch niet zo’n heel
normale vader. 
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Waar stopt iets?

‘Zijn je ouders thuis?’ 
Giel draaide zich om en zag de buren staan. Dit keer die van

de linkerkant. Meneer en mevrouw Oorwurm, zoals zijn vader
ze noemde. 

‘Ik zal mijn vader wel even halen,’ zei Giel. Snel rende hij
naar binnen. 

Zijn vader vond hij in de huiskamer, languit op de bank. Hij
bladerde door een van Bens boeken met zeilboten.

‘Pap, de buren zijn er.’ 
Zijn vader ging rechtop zetten. ‘De familie Azijn is weer

terug?’
Giel schudde zijn hoofd. ‘De andere.’
‘Ah!’ Hij gooide het boek op tafel, knakte zijn vingers en

stond op. ‘Ga je mee?’
Giel glimlachte. Hij knikte en volgde zijn vader de gang in.

Samen liepen ze naar buiten, waar de buren al ongeduldig
stonden te wachten. De buurman tikte met zijn voet, rolde zijn
snor tussen zijn vingers en beet op zijn lip. Allemaal tegelijk.

‘Blijf rustig, schat,’ zei zijn vrouw. Ze klopte hem op zijn
schouder en keek bezorgd. ‘Wind je nou niet zo op.’

Opnieuw maakte Giels vader een diepe buiging. ‘Waarde
buren. Wat kan ik voor u betekenen?’

‘Jij!’ De buurman stapte naar voren, maar werd meteen vast-
gepakt door zijn vrouw.
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‘Laat mij maar,’ zei ze op voorzichtige toon. Daarna richtte
ze haar blik op Giels vader. ‘Het gaat om het graf in uw tuin.’

Giels vader glimlachte. ‘Ik snap het. U wilt nog iets tegen
Ben zeggen. Dat mag, hoor.’

‘Nee… Ik… Wij…’ stamelde de vrouw.
‘Dat graf moet weg!’ brulde haar man. ‘En wel meteen!’ Hij

zette zijn handen in zijn zij. ‘Deze gekkigheid heeft lang ge-
noeg geduurd.’

‘Gekkigheid?’ Giels vader fronste zijn wenkbrauwen. ‘Wat is
er dan zo gek aan het graf?’

‘De plek!’ brieste de buurman. ‘Zoiets hoort niet in je achter-
tuin.’

De buurvrouw kwam tussen de twee mannen in staan. ‘Mis-
schien is het graf niet eens zo heel gek, maar waar stopt het?’

‘Hoe bedoelt u?’
‘Nou, wij wonen graag in een normale buurt,’ ging de buur-

vrouw verder. ‘Als u zoiets doet, is het hek van de dam. Straks
gaat iedereen maar zijn eigen gang en wie weet doen zij wél
heel gekke dingen.’

‘Heel gekke dingen…’ her-
haalde Giels vader. Hij staarde
dromerig voor zich uit. ‘Dan
ben ik wel nieuwsgierig naar
wat u heel gek vindt.’

‘Weet ik veel!’ Het hoofd van
de buurman liep rood aan. ‘Een
uitkijktoren op het dak of zo?’

‘Een uitkijktoren op het dak!’
Giels vader klapte in zijn han-
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den. ‘Wat een geweldig idee.’ Hij draaide zich om en keek om-
hoog. ‘Zoiets moet ik hebben.’

‘Maar…’ De buurman knipperde met zijn ogen. 
‘Nee, geen tijd,’ zei Giels vader. Hij duwde de buren in de

richting van de stoep. ‘Zo’n uitkijktoren, daar ben ik wel even
mee bezig.’ Hij keek naar Giel. ‘Wil jij mijn gereedschap uit de
schuur pakken? Dan kunnen we meteen beginnen.’

Giel staarde zijn vader aan. Meende hij dit echt? 
‘Jongen, er is geen tijd te verliezen.’
Giel knikte en rende langs het huis naar de achtertuin. Bij de

blauw-witte zeilboot bleef hij even staan. ‘Ben, volgens mij is
pap een beetje gek geworden, maar dan wel het goede soort
gek.’ Daarna stormde hij de schuur in.



Vanaf boven

Giel lag op zijn rug in het gras naast de blauw-witte zeilboot.
Zijn vader was druk bezig op het dak, nu al bijna een week.
Eerst had Giel gedacht dat zijn vader een grapje maakte, ge-
woon om van de buren af te zijn. Maar nu wist hij wel beter.
Zijn vader was bloedserieus. 

‘Gek is dat, Ben,’ zei Giel. ‘Ik zou willen dat je er nog was,
zodat je dit kon zien. Maar ja, als je er nog was, dan was pap
nooit die uitkijktoren gaan bouwen.’

Vanuit de nok van het dak stak een lange dikke houten paal
recht de lucht in. Net boven het midden zat een groot rond
houten platform. Zijn vader zat daar bovenop en was bezig een
hekje rond het platform te timmeren. Straks, als de touwlad-
ders waren vastgemaakt, mocht Giel ook eindelijk naar boven. 

‘Het uitzicht is fantastisch!’ riep zijn vader. 
‘Je bent gestoord!’ klonk het uit de tuin van de buren. 
Giel hoefde zijn hoofd maar te draaien om meneer Oor-

wurm te zien staan. Een schutting hadden ze niet, dus ze kon-
den zo bij elkaar de tuin in kijken. 

‘En u hebt fantastische ideeën,’
riep Giels vader terug. ‘Als ik hier-
mee klaar ben, hoor ik er graag nog
meer.’

Hoofdschuddend liep meneer
Oorwurm naar binnen. Met een
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knal sloeg hij de deur achter zich
dicht. 

‘Zou pap dit doen om ze te pesten?’
vroeg Giel, alsof Ben gewoon naast
hem zat. ‘Of wil hij echt graag een uit-
kijktoren?’ Hij keek naar de blauw-
witte boot. ‘Ik had nooit verwacht dat
mama dit goed zou vinden.’ 

Zijn vader maakte wel eens vaker
een geintje (al kon je deze uitkijkto-
ren niet echt meer een geintje noe-
men). Maar zijn moeder niet. Die was
altijd erg serieus. 

‘Klaar!’ riep zijn vader vanaf het
dak. ‘Hopelijk heeft je moeder de
touwladders af.’

Giel ging rechtop zitten. ‘Als ik
straks boven ben geweest, kom ik je
vertellen hoe het was.’ 

Toen Giel op het gras lag, had hij geen
zuchtje wind gevoeld. Maar hier
boven op de ladder waaide het toch be-
hoorlijk hard. Zijn vader stond voor hem in
de dakgoot, met zijn benen gespreid en een
uitgestoken hand.

‘Goed vastpakken, dan kan je niets gebeu-
ren.’ 

Giel pakte zijn vaders hand stevig vast en liet
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zich het dak op trekken. Ook daar hield hij zich goed aan zijn
vader vast. Het dak was schuin, de dakpannen wiebelden en
het leek alleen maar harder te gaan waaien. Hij pakte de touw-
ladder, die strakgespannen stond tussen de dakgoot en het
ronde platform. 

‘Ga jij maar eerst, dan klim ik achter je aan,’ zei zijn vader.
De ladder wiebelde en het leek nog harder te gaan waaien.

Maar met zijn vader onder hem durfde Giel naar boven te
klimmen. Als hij zou vallen, dan ving zijn vader hem wel op.
En waarom zou hij vallen? Zijn vader had de touwladders uit-
voerig getest. 

Eenmaal boven klauterde Giel op het platform. Hij stond op,
pakte de paal vast en hield zijn adem in. Het uitzicht was fan-
tastisch. Vanaf hier keek hij over alle rode daken, ver voorbij
zijn school en zelfs voorbij de grote kerk. Voor het eerst van
zijn leven kon hij de bomen vanaf de bovenkant bekijken. Zo
moest een reus zich voelen. 

Zijn vader kwam naast hem staan en sloeg een arm om zijn
schouders. ‘Mooi hè?’

Giel knikte. 
‘Zie je wel dat die uitkijktoren een goed idee was?’ zei zijn

vader. ‘Het enige wat nog mist is een vlag.’ Hij keek Giel aan.
‘Wat denk jij? Een piratenvlag?’

‘Nee,’ zei Giel. ‘Een blauw-witte, met een foto van Ben.’
‘Goed idee.’ Zijn vader trok Giel dicht tegen zich aan. 
Samen bleven ze zo een tijdje staan. Zelfs toen de buren be-

gonnen te schreeuwen en dreigden met de politie.
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Sommige dingen
wil je niet zien

‘Waar is je moeder?’ vroeg Giels vader toen hij de huis kamer in
kwam lopen.

Giel wees omhoog. ‘In de uitkijktoren.’
‘Het kraaiennest,’ zei zijn vader met een glimlach.

‘Een goede plek om na te denken. Hadden we jaren
geleden moeten doen.’ 

Op dat moment ging de deurbel. 
‘Al denkt niet iedereen daar hetzelfde

over,’ zei Giels vader. Hij liep richting de
keuken. 

‘Ga je niet opendoen?’ vroeg Giel.
‘Nee, ik verras ze vanaf de zijkant.’ Hij begon

te lachen. ‘Zo blijf ik lekker onvoorspelbaar.’
Giel stond op en ging achter zijn vader aan.

Samen liepen ze door de tuin, langs het huis naar de voorkant.
Toen ze de voortuin in kwamen, zag Giel dat er vier buren
stonden. Links en rechts, allebei tegelijk. 

‘Wat fijn dat u allemaal tegelijk komt,’ zei Giels vader. 
Alle vier keken ze verschrikt opzij. 
‘Als ik steeds omstebeurt met jullie moet praten, kost het me

zoveel tijd.’ Hij liep naar buurman Azijn en sloeg opnieuw een
stofwolk uit zijn pak. ‘Maar gelukkig houden jullie een beetje
rekening met mij.’
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‘Precies!’ zei buurvrouw Azijn. Ze ging vlak voor Giels vader
staan. ‘Wij houden wél rekening met u. Helaas is dat andersom
niet het geval.’

Giels vader zuchtte diep. ‘Ik weet al wat jullie dwarszit.’ Hij
knikte langzaam. ‘Ik heb een prachtige uitkijktoren op mijn
dak en ik heb jullie nog niet eens gevraagd om van het uitzicht
te komen genieten. Wat onbeschoft van me.’

‘Niet… die… uitkijktoren.’ Meneer Oorwurm leek bijna uit el-
kaar te barsten. Hij stond te trillen op zijn benen. ‘Het graf!’

Zijn vrouw streek met haar hand door zijn haar en fluisterde
iets in zijn oor. 

Giels vader sloeg zijn armen over elkaar. ‘Ik snap echt niet
waarom het zo’n probleem voor jullie is.’

‘Omdat we het kunnen zien,’ zei mevrouw Oorwurm. 
‘Dan snap ik er nog minder van. Wat is er mis met een

blauw-witte boot?’
‘De boot is een grafzerk!’ Buurvrouw Azijn spuugde de woor-

den bijna uit. ‘Zoiets willen wij niet zien.’
‘Nee…’ zei meneer Azijn traag. ‘Stel je voor dat iedereen –’
‘Houd je mond!’ onderbrak buurman Oorwurm hem.

‘Breng hem niet op ideeën. Voor je het weet bouwt hij nog
iets raars.’

Giels vader wreef afwezig over zijn kin. ‘Iets bouwen zou
wel de oplossing kunnen zijn.’ Zijn ogen begonnen te

twinkelen. ‘Als jullie het echt niet willen zien, dan
zorg ik dat er een schutting komt.’

‘Nee!’ zei buurman Oorwurm boos. ‘Het graf
moet weg. Een schutting is geen oplossing.’

‘Dat denkt u,’ zei Giels vader. ‘Ik zie dat
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