
 

Afgedankt 
Een knul van 16 jaar, onverschillig, laat zich in de stoel vallen. Het is dat 
ik geen alcohol schenk, maar hij zou het liefste een biertje lusten.

‘Geef dan maar koffie.’


‘Ik ga studeren en op mijzelf wonen. Dan ben ik van dat gezeik af. 

En mijn vader wil dat ik eerst ga praten. Hij is bang dat ik ga mislukken, 
of zo. Dat zegt hij niet zo, maar dat voel ik.




Nou, dan heeft hij mooi zijn zin. Kan die lekker van zijn vriendinnetje 
genieten.

Prima.

Ik red me wel. Tenslotte heb ik wel mijn hond. Dat is heerlijk 
gezelschap.’


Ik haal een stuk kruidenkaas, en snijd het in stukjes. 

‘Hoe wist je dat ik zo van kaas houd?’ 

Dat wist ik niet.


‘De avonden waren het fijnst. Mijn ouders zijn 10 jaar geleden 
gescheiden. Mijn moeder had al snel een vriend. Ik ging bij mijn vader 
wonen.

En eigenlijk was het een mooie tijd.

In het begin was het verschrikkelijk, maar de avonden waren fijn.

Als mijn vader thuis kwam uit zijn werk, was hij vaak stil. Dat bleef tot 
en met het eten zo en daarna werd het eigenlijk toch best gezellig.


Ik zette zijn lievelingsmuziek op. ‘Simon en Garfunkel.’ Niet bepaald 
mijn muziek, maar ach.


We maakten gemberthee, en elke avond, ja echt, elke avond, maakten 
we er een feestje van. Ik maakte een soort van kaasplankje. En ik zag 
mijn vader ontspannen.

We keken nog wat tv, we kletste wat.

Mijn vader kwam steeds meer los. 

Op een gegeven moment wist ik echt alles van hem.

En hij wist veel van mij.


We hadden het goed met elkaar. 

En ik ging op een gegeven moment weer naar mijn moeder. 

Ik bleef nooit slapen. Ze wilde het graag. Ze heeft het vaak genoeg  
gevraagd.


Maar dat kon ik mijn vader toch niet aan doen?


Nou, ik had het gewoon kunnen doen, hoor. 


Die eikel.


Hij heeft drie, vier maanden een vriendin gehad, en ik wist er niets van.




Op een avond kwam hij met het verhaal. Hij had een vrouw ontmoet. En 
ze zou een keer mee komen eten. Of ik dat goed vond.

Nou, ik vond het eerst wel best.


Ze was wel leuk. Heel anders dan mijn moeder, maar ach, dat was 
misschien wel goed.


Dat eten, dat was wel prima. Maar op een gegeven moment bleef ze ’s 
avonds ook.

‘Je vader vertelde dat je altijd van die lekkere hapjes klaar maakt,’ 
begon ze.

Toen ging het bij mij kriebelen.

Hapjes? Ja, dat kaasplankje, dat was van ons samen, niet van haar.

Ik bleef zitten. Mijn vader keek naar mij.

Liefdevol. Ik zag het wel.

Ik keek gewoon een andere kant op.

We hebben nooit meer samen gemberthee gedronken, met kaasblokjes 
erbij. Nooit meer.


Mijn vader heeft me verteld dat liefde, een soort van fles is, dat nooit op 
kan. Ook al houdt hij van Lidie, hij blijft van me houden.

En dat zal vast wel zo kunnen zijn.

Maar één ding is duidelijk. Hij heeft mij niet meer zo nodig.


Weet je, de scheiding was vreselijk, maar dit…’ Hij zwijgt.


Voor deze lieve gevoelige jongen schreef ik dit verhaal. 



Ben ik waardeloos? 
Lang geleden, toen Nederland nog een land vol bossen was, woonde 
een oude man, Barend, aan de rand van zo’n bos, in een oud 
vervallen huisje. Het was meer een hut. Hij woonde er alleen, en 
alleen is maar alleen. Hij voelde zich niet gelukkig. Hij was 
eenzaam en arm. Hij kon wel aan zijn eten komen. Elke dag zocht 
hij bessen, bramen en ander eetbare vruchten en bloemen in het 
bos. Zo nu en dan schoot hij wild; een fazant, een patrijs, en soms 
een hinde. Hij maakte dan een vuurtje en braadde het wild gaar en 
geurig, buiten, als het mooi weer was, binnen in zijn haard als het 
kouder was. Aan het einde van de dag, zat hij op zijn stoel voor de 
haard. Dan dacht hij aan betere tijden. Daar werd hij niet altijd 
vrolijk van, want voorbij is voorbij en komt nooit meer terug. En 
dat wist Barend heel goed. 

Op zo’n avond dat de oude Barend weer aan het mijmeren was, de 
storm om het huisje bulderde, de regen kletterde, alle dieren een 
beschutting hadden gezocht tegen de storm, hoorde Barend 
gekrabbel aan de deur. Hij fronste zijn wenkbrauwen. ‘Wat kon dat 
nou zijn?’, slofte naar de deur om hem open te doen. Langs zijn 
benen glipte een dier met een natte vacht, en dat beest ging voor de 
haard liggen. Barend ging verbaasd, geschrokken en mopperend 
zitten, maar keek toen eens goed. Aan zijn voeten lag een prachtige 
hond met een schitterende zwart-wit-bruine vacht en grote zachte 
bruine ogen. Die hond lag daar voor die haard of hij er altijd 
gelegen had, zijn kop op zijn poten, zijn staart gekruld langs zijn 
lijf. Barend kon niets anders zeggen, dan ‘O’, en ‘Zo’, en ‘Wie ben je 
dan’ en ‘Hoe kom jij hier?’ en ‘Hoe heet je eigenlijk?’ Het enige 
antwoord dat de hond gaf, was zijn kopje even optillen, één oog 
open doen, en weer liggen in de warmte van het vuur. ‘Nou, dan 
moet dat maar zo’, antwoordde Barend ten langen leste en legde 



zijn hand even op de kop van de hond en zei: ‘Dan heet je voortaan 
Banjo’. Niet omdat hij dat de mooiste naam van de wereld vond, 
maar omdat dat de enige hondennaam was, die bij hem opkwam. 

Toen het tijd werd dat Barend naar bed ging, legde hij een deken op 
een laag stro en wikkelde zich in die deken en ging slapen. Banjo 
tilde zijn kopje op, keek even naar Barend en ging weer liggen, voor 
het vuur. Dat duurde niet lang. Hij sloop zachtjes naar het 
stromatras van Barend en ging stilletjes aan zijn voeten liggen. 
Barend voelde dat wel, schopte naar de hond. Banjo trok zich daar 
niets van aan, en bleef lekker liggen.  

De volgende morgen werd Barend wakker van gepiep. Banjo 
krabbelde aan de deur, liep heen en weer, liet op allerlei manieren 
zien dat hij naar buiten moest. Kreunend van ergernis stond 
Barend op en deed de deur voor Banjo open. ‘Zo, en niet meer 
terugkomen, opgehoepeld.’ Barend meende dat helemaal niet zo, 
en een hond weet dat. Een hond luistert veel meer naar de toon en 
de échte bedoeling van een mens dan naar de woorden die je 
uitspreekt. Banjo kwispelde en rende naar buiten. Hij bleef weg, en 
Barend begon zowaar een akelig gevoel te krijgen. Zou Banjo niet 
meer terugkomen? Zou hij nu weer alleen op wereld zijn? Had hij 
te lelijk tegen die hond gedaan? Toen.. hoorde hij weer gekrabbel 
aan de deur. Het klonk Barend als muziek in zijn oren. Banjo terug. 
En ja hoor, daar glipte Banjo weer naar binnen. En in zijn bek had 
hij een fazant. Hij legde die voor de voeten van Barend. ‘Alsjeblieft.’ 
Barend kreeg tranen in zijn ogen. Het was lang geleden dat hij een 
cadeautje had gehad, en nu op deze morgen bracht een hond, een 
prachtige hond, hem een geschenk. ‘Gek beest’, zei hij en hij 
bedoelde ‘Dankjewel, lieve Banjo.’ En hij legde even zijn hand op de 
kop van de hond. 



Het duurde niet lang of Banjo hoorde er helemaal bij. Ja nog meer, 
Barend kon eigenlijk geen moment meer zonder Banjo en Banjo 
niet zonder Barend. Elke dag gingen ze samen het bos in, samen op 
jacht, samen rennen, samen spelen, samen eten, samen rusten, 
samen slapen. Barend vergat bijna hoe het was dat hij zich nog 
eenzaam voelde, en Banjo? Die wist niet beter. Die dacht dat hij 
altijd de hond van Barend geweest was. En ze leefden lang en 
gelukkig. Barend was niet meer alleen. Hij was nog wel arm, maar 
daar had hij helemaal geen last meer van. Wat was eigenlijk arm? 
Volop eten, volop kleren, een huis zo groot als het kasteel, vol 
spullen? Barend wist wel beter. Als je eenzaam was, dán was je 
arm. Als je altijd boos was, als je niet lief kon hebben, dát was 
armoede. 

En Banjo? Een beter gezelschap kon je je niet wensen. De hond 
deed alles wat Barend maar wilde. Banjo keek naar het gezicht van 
Barend en hij wist dat hij de voeten van zijn baasje moest gaan 
verwarmen met zijn hondenlijf, hij tilde zijn kop op, en hij wist dat 
hij wild moest gaan vangen. Hij zag zijn ogen en hij wist dat hij 
gekke kunstjes moest doen. Banjo deed het. Banjo vroeg zich nooit 
af waar hij zelf zin in had.Hij dacht er nooit aan waar hijzelf 
behoefte aan had. Hij keek alleen maar naar zijn baas, om te weten 
wat die wilde. Banjo deed dat nog graag ook. En Barend? Die was 
gelukkig met Banjo en hij genoot van hem én hij vond het heel 
gewoon dat Banjo altijd deed wat hij, Barend, wilde. Tja, want zo 
waren honden toch? Die deden niets liever dan voor hun baasjes 
zorgen. En dat was ook zo. 

Op een mooi morgen, toen de zon net door de vensters naar binnen 
scheen, zat Barend aan tafel, met aan zijn voeten Banjo. Ineens 
hief Banjo zijn kopje op. Hij hield zijn kop schuin. Hoorde hij wat? 
Barend hield ook op met eten. Het leek of hij een stem hoorde. Dat 
was lang geleden! Ja, inderdaad, hij hoorde een meisjesstemmetje. 
Barend schoof zijn stoel naar achteren. En liep naar de deur. Banjo 



was hem echter al lang voor. Die stoof naar de deur, gromde, en 
stoof naar buiten, toen de deur open ging. Hij begon nog harder te 
grommen, liet zijn tanden zien. ‘Was zijn baas soms in gevaar?’ 
’Kwam iemand zijn baasje pijn doen? Moest hij zijn baasje 
beschermen?’ Toen keek hij naar het gezicht van zijn baas. Maar 
zijn baas was niet bang. ‘Koest, Banjo,’ zei hij en schopte hem 
zachtjes met zijn voet. Dat voelde niet prettig voor Banjo.Zo deed 
zijn baas nooit. Banjo voelde zich een beetje opzijgeschoven. En dat 
was ook zo. 

Zijn baas Barend stond te praten met een klein meisje. Het meisje 
droeg een schattig blauw jurkje, had mooie blonde krullen, dunne 
lippen en praatte of ze de ‘g’ en de ‘r’ niet goed kon zeggen. Het was 
dat Banjo niet kon praten, maar anders had hij gezegd: ‘Kak, 
klinkklare kak.’ Het leek wel of zijn baasje dat niet hoorde, of hij er 
geen erg in had. Hij praatte vriendelijk tegen dat kind. Ze vroeg 
honderd uit. Banjo vond haar nieuwsgierig en brutaal, en kak, 
maar zijn baasje had daar helemaal geen erg in. Het leek wel of hij 
het fijn vond een mensenkind te ontmoeten. Was zijn baasje 
vergeten hoe gevaarlijk en gemeen en onbetrouwbaar mensen 
konden zijn?  Ook meisjes die er op het eerste gezicht zo schattig 
uitzagen? Banjo begon te piepen, te blaffen, en toen dat niet hielp, 
te grommen. Het baasje reageerde helemaal niet, hij praatte en 
luisterde naar dat meisje. Ze woonde op het kasteel in het bos, haar 
vader was een rijke graaf, haar moeder gravin en ze had nooit 
geweten dat hier dichtbij nóg iemand woonde. Ze wilde weten waar 
Barend van leefde en hoe hij woonde en of hij een vrouw had, en 
nog veel meer dingen. Barend bleef maar luisteren en vertellen. 
Dat kind bleef maar vragen en liefjes lachen. Banjo werd er 
misselijk van. Toen sprong hij naar voren, liet zijn tanden zien en 
gromde zoals hij nog nooit gedaan had. Hij schrok er zelf van, 
Barend ook, en het meisje gilde. Toen werd Barend boos, en 
stuurde heel bars Banjo terug naar zijn huisje. 



Banjo ging liggen, voor het vuur, zijn kop op zijn poten, zijn oren 
langs zijn kop. Als je goed kan kijken naar honden, dan kon je aan 
Banjo zien, dat hij huilde. Barend kwam na een hele poos binnen. 
Barend kon goed honden ‘lezen’, en als hij goed naar Banjo gekeken 
had, dan had hij gezien dat hij huilde, maar Barend keek niet goed 
naar Banjo. Hij dacht alleen maar aan het meisje.  
De volgende dag was het weer als vanouds. Barend en Banjo gingen 
op jacht, vingen een mooie vette eend, en slobberden hem samen 
op. Barend aaide Banjo weer over zijn kop, kriebelde hem in zijn 
nek. Ze genoten van elkaar gezelschap. Het was goed zo. Maar weet 
je, Banjo keek niet in het hart van Barend, en hij zag niet dat 
Barend aan het denken was. Barend was aan het denken, aan het 
kasteel, aan het meisje en aan de vader en aan de moeder. En 
Barend dacht aan een ver, ver verleden. 

Na een heerlijke week, vol spel en jacht en genot, hoorde Banjo 
weer een stem, en hij wist het. Dat was de stem van het meisje. En 
ja hoor, daar kwam het meisje. Het meisje was niet alleen. Er was 
een man bij, een heer. Hij was deftig gekleed, had een wandelstok 
onder zijn arm, een hoed in zijn handen. Banjo, hij was boos en 
eigenlijk moest hij ook nog lachen. Wat een rarigheid, een heer in 
het bos, met wilde zwijnen, herten, fazanten, eenden… en die heer 
had een hoed! en ook nog eens een wandelstok. Hij was beter af 
geweest met een pijl en boog, of een slinger met een steentje. Je 
vangt geen eten met een wandelstok, en helemaal niet met een 
hoed. 

De heer en het meisje en Barend gingen naar binnen. Banjo moest 
buiten blijven. ‘Ga jij maar even rennen, in het bos. Esmeralda is 
een beetje bang van je.’ Nou ja, daar had die Esmeralda wel reden 
voor, want hij kon ze wel wat dóén, dat verwende kind. 

Vanaf dat moment veranderde de hele wereld voor Banjo én voor 
Barend. Barend mocht tuinman worden in de ‘Gardens’ van het 
kasteel. Hij kreeg zijn maaltijden in de keuken van het koetshuis, 



en Banjo bleef de hele dag wachten rond het huisje van zijn baas. 
Als Barend tegen de avond thuis kwam, was hij blij Banjo weer te 
zien, maar het leven had voor Banjo geen glans meer. Zaterdags 
gingen ze wel eens samen op jacht, maar dat was nu alleen maar 
voor de lol, het was niet meer echt nodig. Barend kreeg eten van de 
keukenmeid, en nam restjes mee voor Banjo. Waarom zou je dan 
nog een eend vangen? Alleen maar voor de lol? Waar was hij dan 
nog goed voor?  

Van de gravin kreeg Barend een echt veren matras en een dikke 
schapenvacht. Dacht je nou heus dat hij nog uit lag te kijken naar 
die warme vacht van Banjo? En spelen? Dat deed hij nu met 
Esmeralda. Hij had ze een keer samen zien ballen, dat verwende 
nest met zijn baasje! 

Dus…hij hoefde niet meer op jacht voor zijn baasje, hij hoefde hem 
niet meer warm te houden, en het was niet meer nodig hem op te 
vrolijken met spel en kunstjes. Nou, zijn baasje kon dus best zonder 
Banjo.  

Wat Banjo niet wist was, dat Barend zich ernstige zorgen ging 
maken om Banjo. Hij zag dat de ogen van zijn hond steeds fletser 
begonnen te staan. Hij zag dat de vacht steeds minder begon te 
glanzen. Barend hield zo zielsveel van zijn hond. Hij had zijn leven 
gered! Maar hij wist niet hoe hem moest helpen. Als hij over de kop 
van Banjo aaide, draaide hij zijn kop om. Als hij hem riep voor een 
spelletje, sjokte hij weg. En toen hij hem een keer een heerlijk 
restje van de biefstuk gaf, dat over was van de keuken, gromde hij 
zelfs. Er was iets met Banjo, maar hij wist niet precies wat. Hij wist 
wel dat het begonnen was, toen hij tuinman werd, maar hij begreep 
niet dat daar alles voor Banjo veranderd was. Hij had toch een 
heerlijk hondenleven, of niet dan? 

Op een dag was Barend weer naar het kasteel, Banjo lag in de zon 
zielig te zijn; zijn kop op zijn poten en zijn oren slap voor zijn ogen. 
Hij had medelijden met zichzelf. Wat een rot leven had hij toch.  



Wat had hij toch een hondenbaan. En niemand hield van hem. Het 
maakte niet uit of hij er was of niet. Misschien dat zijn baasje er 
niet eens erg in zou hebben als hij het bos in ging, en verder ging 
leven als boshond. Ja, misschien was dat het beste wel: boshond 
zijn, niemand tot last en eenzaam verder leven. En laat Barend er 
maar intrappen en denken dat mensen aardig kunnen zijn. Hij, 
Banjo, wist wel beter. Die stomme rijke graaf en gravin en dat 
stomme verwende kind, Esmeralda, dachten alleen maar aan 
zichzelf, en deden maar alsof ze aardig waren. Toen hoorde Banjo 
een getjilp. Hij schudde zijn kop. Hij had helemaal geen zin in 
getjilp. Maar het gezang klonk steeds duidelijker en hoger en kwam 
steeds meer dichterbij. Hij deed zijn ene oog open en zag een 
pimpelmeesje. ‘O, nee zeg, zo’n eigenwijze mees, daar had hij 
helemaal geen zin in. En dat gepiep van die vogel, het leek wel op 
een zaag van de graaf die Barend wel eens gebruikte als hij een 
boom om moest zagen.’Maar het getjilp hield maar niet op, zodat 
Banjo, uiteindelijk maar besloot te reageren. ‘Mm?’ ’O, gelukkig, 
hoorde je me toch? Ik zie jou steeds zo verdrietig en dat vind ik zo 
vervelend.’  ‘Mmm?’, antwoordde Banjo. ‘Ja, zie je, ik heb m’n hele 
leven al naar je gekeken en ik vind jou zo bijzonder. Je hebt een 
prachtig zwart-witte-bruine vacht. Die heb ik nog nooit bij een 
ander dier gezien. En jij kan zo bijzonder goed wild vangen, daar 
ben jij een kanjer in, wist je dat? En je hebt zo’n mooie krul in je 
staart en je kan zo goed gedachten lezen. Je bent echt een heel 
bijzondere hond. Zo één zoals jij is er niet één. Weet je wel hoe 
bijzonder je bent. Heb je wel eens goed naar jezelf gekeken?’ Nou, 
dat gebeurde niet vaak dat een pimpelmeesje zo’n lang verhaal 
afstak, maar eigenlijk vond Banjo het toch wel leuk klinken. Laat 
het geluid van dat getjilp lijken op een zaag, de woorden en de 
bedoeling, die waren toch wel mooi.  

En er gebeurde wat in het hart van Banjo. Hij begon in te zien, dat 
hij inderdaad een geweldige hond was, en eigenlijk hoefde dat 
niemand tegen hem te zeggen, Barend niet, het pimpelmeesje niet 
en Esmeralda natuurlijk helemaal niet. En op dat moment ging 



Banjo jagen, jagen zoals hij nog nooit gedaan had, op eenden, 
fazanten, herten, zwijnen, en hij had het nog nooit zo goed gedaan. 
En weet je waarom hij dat deed? Gewoon, omdat hij het leuk vond. 
Hij deed het voor niemand, hij deed het omdat hij het heerlijk vond 
om te jagen. En hij was een geweldige jachthond. En dat wist hij. 

Toen die avond Barend thuis kwam, vond hij een uitgelaten hond, 
een hond met zwiepende staart, een glanzende vacht, heldere 
ogen. Banjo sprong tegen hem op, likte zijn baas in zijn gezicht, 
deed kunstjes, blafte en sprong op de prachtige schapenvacht. En 
Barend? Wat was hij blij voor Banjo. Het ging weer goed met hem, 
hij was weer blij met zichzelf. En dat was wat Barend graag wilde; 
een gelukkige Banjo. 

En dat was Banjo, gelukkig met zichzelf. Want, hij wist het, hij was 
de moeite waard. 


