
Honderd piekjes
 
door Petra 

De deurbel ging.... 
" Ja halla, kom erin, 't is weer eens 
snot\veer?": Hoorde ik mijn mijn 
moeder zeggen. Ik meende een 
mannenstem te horen die ik niet kon 
plaatsen en zo te horen aan de toon 
van mijn moeder was het ook geen 
bekende. Maar voordat ik een beetje 
beter kon luisteren wie er zo 
vriendelijk werd ontvangen, verdween 
de stem weer als een verre brom 
aehter de huiskamerdeur. Ik verhief 
mijn hoofd uit het kussen am met twee 
oren te kunnen luisteren, maar het 
ratelen van de verwarming was luider. 
Het bed uitstappen was te koud en ik 
kreeg vermoeide nekspieren van het 
boven mijn kussen hangen, dus liet ik 
mijn hoafd er weer in ploffen. Ze deed 
muziek op, oh my god! 'Niel Diamond', 
gatver! Moest ze ook nog eens hard 
laehen, gruwel. .. Wie was dat tach? 
Een snor? Oud? Jong? pak of 
spijkerbroek? 

De deur van de huiskamer ging open, 
reden genoeg am weer boven het 
kussen te hangen. Helaas, ik werd er 
niets wijzer van. Ze ging aileen maar 
naar de keuken, de koelkast, 
glazen...en weer terug. Weg was het 
geluid. Ik werd boos, echt veront
waardigd. Waarom mag ik dit niet 
weten? Waarom zei ze niets? Wie 
komt er zomaar ons huis binnen? Het 
is ook mijn huis en zeker niet de zijne! 
Stiekem, dat is het! Dus dan gaat het 
over vrijen, als het Stiekem mannen 
zijn dan gaat het altijd over 
sexxessex...xstom woord. 
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Zoiets voelt een kind feilloos aan; er 
waren slechts twee zaken waar wij 
koters zovee! mogelijk vandaan 
werden gehouden,namelijk: Ruzie en 
sex. Oat eerste hoorde je en dat 
tweede hoorde je n;et te horen. Maar 
mijn moeder en sex yond ik altijd een 
naargeestjge combinatie. 
Mannenhanden en piemels aan 
mamma. .. bah,bah! 

Hoorde ik haar weer Jachen? De 
deur ging open en nu hoorde ik ze 
allebei. Ze praatten met ingehouden 
stemmen en nu wist ik zeker dat dit 
een onbekende insluiper, een 
huisvredebreukpleger (weer een 
nieuw woord geleerd) en een 
sexmaniak was. 

Ze liepen de trap op en het licht op 
de overloop ging aan. Het licht gaf 
een streepje geel in mijn 
slaapkamer. Mijn hart bonsde op 
mijn trommelvlies zodat ik ze niet 
meer kon horen. Ik probeerde te zien 
wie zijn voetstappen op onze 



overloop zette. het was grijzig met aen 
roodachtig iets op zijn hoofd (ik kon 
het helemaal niet zien). 

Mamma ging met hem de logeerkamer 
in...deur dicht...mompel .. 
bromo Ik wilde het niet weten en vooral 
niet horen. Dus plantte ik mijn hoofd 
weer in het kussen en schommelde 
van oar naar oar. Ik bedacht me dat ik 
moest gaan slapen en dat mamma het 
vast ook niet echt leuk vond. God zij 
dank! Met zo'n engerd! Oat kun je tach 
niet [euk vinden! Oat ze het ooit weI 
leuk vond met pappa was al moeilijk te 
bevatten. Pappa's en mamma's zijn 
niet sexy. Ik wilde slapen en vooral 
niets meer horen. 
De volgende ochtend vroeg ik haar op 
dwingende eigenwijze toon, zoals 
eigenwijze meisjes dat doen (omdat ik 

vond dat de ernst van het gebeuren 
die avond te voren dat recht
vaardigde) wie die persoon was). Mijn 
moeder die er een ander 
rechtvaardigheidsgevoel op na hield, 
was beslist niet van haar stuk 
gebracht (ze kende de situatie geloof 
ik). Ze bekeek me met vrolijke 
(spottende) ogen aan en haalde een 
bruin briefje uit de keuken weeg
schaal. "Honderd piekjes": Riep ze 
huppelend. De hand gaf een blaf en 
huppelde mee. Mijn zusje riep: "joepieP 

en zeurde meteen am een potje 
kinderklei. " "Honderd gulden?": Riep 
ik teleurgesteld. En dat was ik ook, ze 
moest voortaan veel meer vragen. Die 
avond lekker biefstuk gegeten. 
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