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Als Leentje op bezoek gaat bij 
oma Lena, doen ze altijd leuke 
dingen. Ze zijn dol op elkaar! 
En daar verandert niets aan 
als ze ouder worden.
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Ik schilder je portret

in mooie kleuren.

Je bent wit, je haar is wit, je huid is wit.

Je jurk is grijs. Je kousen ook.

Maar toch zijn er kleuren,

duizend zachte kleuren,

die vertellen hoe mooi je bent.

Voor Helena van Vliet-van Soest



“Het is vies weer, oma. Wat zullen we gaan doen? Gaan we 

binnen spelen?”

“Nee, lieverd. Zie je dat stukje blauwe lucht? Het is zo groot 

als een hemd, dus het wordt mooi weer.”

“Hoe oud ben jij, oma?”

“Ik ben vijfenvijftig.”

“Ik ben al vijf.”

“Ons laatste cijfer zal altijd hetzelfde zijn, Leentje.”

“Dan kan ik nooit vergeten hoe oud je bent!”



“Wil jij op de stoep een duif 

tekenen, oma?”

“Dat wil ik wel, Leentje, 

maar dat kan ik niet zo goed.”

“Maar ik wil een duif, en een 

krokodil, en een babykonijn...”

“Weet je wat? Ik teken de 

liefde, dan teken jij de rest.”



“Later als ik groot ben wil ik een huis dat 

helemaal rond is, met mooie ronde ramen 

en een grote ronde tafel. Kom jij dan bij 

mij wonen, oma? Dan slapen we in 

een groot rond bed en knijp ik 
‚s morgens in je neus om je 

wakker te maken.” 
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