Muizenfamilie
Mijn vertelling gaat over een kerstverhaal, geschreven door mijn jongste dochter
Marita Dijkshoorn. Ze was ongeveer twaalf jaar oud toen ze het, met groene inkt op
een gelinieerd schrijfblokvelletje schreef. De letters waren keurig neergepend in
koordschrift-rechtop, volgens de methode van het toenmalig schrijfonderwijs op het
tweemansschooltje van Midden-Eierland.
Na deze kleine introductie volgt de ware geschiedenis. In mei 2015 organiseert
Vrouwen van Nu, afdeling Texel (voorheen de Plattelandsvrouwenbond) een
boekenmarkt in De Buureton te Den Burg. Op een vrijdag kunnen de vrouwen hun
overtollige boeken inleveren, eventueel vergezeld door zelfgemaakte koek voor bij de
koffie en thee die zaterdag uitgeschonken wordt bij de feestelijke boekverkoop. De
opbrengst is bestemd voor vrouwen in Peru, zij kunnen wel wat ondersteuning
gebruiken. Een mooi idee, vrouwen voor vrouwen! Maar…afstand doen van je
boeken, valt soms niet mee.
Na lang dubben ga ik vrijdag om drie uur naar De Buureton met een tas vol boeken
en een doos met mijn geliefde Olaf de Landellboeken (een hele verzameling). In de
zaal van De Buureton staan tafels klaar met lege boodschappendozen om je
handeltje zo aantrekkelijk mogelijk uit te stallen. Er is een enorme aanvoer en er
wordt al flink gesnuffeld, zodat morgen de aankopen snel kunnen worden gedaan.
De aankoopprijs van twee euro voor vijf boeken wordt bepaald door Roelie Bakker,
onze voorzitster.
Voor het naar huis gaan loop ik nog even naar mijn De Landellverzameling, ik haal
het boek Versprongen Ster er uit en blader er nog even in om afscheid te nemen.
Wat zit daar nou?
Er ligt een in vieren gevouwen blocnoteblaadje tussen de bladzijden. Ik pak het eruit
en vouw het open… Een nooit eerder gezien kerstverhaal van mijn dochter Marita
komt er tevoorschijn. Het verhaal gaat over een muizenfamilie onder de vloer van
ons huis. Die muizen hebben het heel arm en haast niets te eten omdat Marita’s
moeder altijd alle kruimeltjes opzuigt. Maar met kerst weet Marita de muizenfamilie
een waar diner aan te bieden door in het geheim voor het holletje een groot stuk
kaas neer te leggen. Die kaas is de volgende dag verdwenen, opgepeuzeld door blije
muisjes. Een vrolijke kerst voor de muizenfamilie!
Dat ik dit verhaal nog gevonden heb, is een onverwacht geschenk. Thuis leg ik het
verhaal veilig weg en neem me voor om het ingelijst en wel aan Marita te geven.
De boekenmarkt zaterdag is een succes. De boeken verwisselen van eigenaar. Er
wordt gezellig koffie en thee gedronken. De opbrengst van de boekverkoop is zeer
de moeite waard voor de vrouwen van Peru.

De overgebleven boeken gaan aan het einde van de dag naar Den Hoorn voor de
markt aldaar ten bate van het Hoornder kerkje. Missie geslaagd dus. Ik kom met mijn
plannen voor het inlijsten van Marita’s kerstverhaal over de muizenfamilie minder
goed uit de verf. Het blocnoteblaadje is zoek… ik heb het hele huis doorzocht maar
nee, ik kan het niet meer vinden. Ik heb het waarschijnlijk te goed opgeborgen.
Maar wie weet; als er weer eens een boekenmarkt wordt georganiseerd door De
Vrouwen van Nu komt het verhaal misschien tevoorschijn uit een van de door mij
ingeleverde boeken. Wie weet…
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