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de vogel zingt
Het verhaal van Jet en haar dove zusje

De Vier Windstreken

Bente Jonker (1971)
maakt met Kijk, de vogel
zingt haar debuut als
kinderboeken schrijfster.
Het boek is een
persoonlijk document,
gebaseerd op haar eigen
verhaal. Eerder schreef
Jonker toneelstukken en
speelde zij als actrice in
het theater.

Kijk,

Kijk, de vogel zingt

Kijk, de vogel zingt beschrijft op indringende wijze hoe het gaat
als alles anders is dan dat je denkt dat het is.

Jonker - Peek 		

Kijk, de vogel zingt vertelt het verhaal van Jet die een doof
zusje krijgt. Voor Jet maakt het niets uit, ze begrijpt haar zusje
Keet toch wel! Haar ouders zijn geschrokken, ze geloven het
eigenlijk niet. Er volgen testen, testen en nog meer testen.
Dan komt op een dag de dikke drukke dame, zij vertelt over
wonder oren (CI) waarmee kinderen toch kunnen horen.
Misschien is het iets voor Keet?
Door de ogen van Jet, volgen we de wonderlijke reis van haar
zusje dat uit de stilte wereld komt.

Bente Jonker
Moniek Peek

De Vier Windstreken

Voor Quintijn en Carice

Kijk,

de vogel zingt

Kijk, de vogel zingt is mede mogelijk gemaakt door Advanced Bionics.
www.advancedbionics.com

Het verhaal van Jet en haar dove zusje

Wilt u een-op-eencontact met een ervaringsdeskundige? Neem dan
contact op met een mentor: www.advancedbionics.com/ctm-nl
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Boem. Boem. Boem!
‘Vandaag,’ fluistert Jet.
‘Wat vandaag?’ zegt mama.
‘Vandaag is het zover. De baby komt.’
Mama kijkt Jet vragend aan. ‘Hoe weet je dat
nou? Het kan nog weken duren.’
‘Gewoon,’ fluistert Jet. ‘Niet verder vertellen hè?
Het is nog geheim.’
Jet aait de dikke buik van mama. Even blijft het
stil. Dan schopt de baby zachtjes terug. Boem.
Boem. Boem!
Een vogel vliegt tegen het raam. Mama schrikt,
kijkt op.
‘O nee,’ lacht ze verbaasd. ‘Alles is nat. De bank,
mijn jurk, alles!’
Jet kijkt. Eerst naar mama, dan naar de vogel
buiten.
Het is een merel. Hij krabbelt overeind. Schudt
zijn veren en wipt weg.
‘Je hebt gelijk,’ zegt mama. ‘Dat water komt uit
mijn buik. Dit is het teken. De baby komt!’
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Keet
Papa en mama zijn weg. Ze zijn in het
ziekenhuis. Al de hele dag.
Jet wacht, samen met oma. Het wachten duurt
lang. Eindeloos lang.
Ze bakken koekjes. Kopen bloemen.Versieren het
huis.
Nog steeds geen papa. Geen mama. Geen baby.
Ze zingen liedjes. Tekenen. Schilderen.
Nog steeds niemand te zien.
‘Waar blijven ze nou?’ zucht Jet.
‘Geduld,’ zegt oma.
‘Is het ziekenhuis ver weg? Misschien zijn ze
verdwaald, kunnen ze het niet vinden.’
Oma lacht. ‘Ze zijn niet verdwaald. Ze komen
straks.’
‘Wanneer is straks?’ vraagt Jet.
Dan gaat de telefoon. Papa belt. Eindelijk. De
baby is geboren!
Jet mag ook even de hoorn.
Ze mag raden wat het is. Een jongen of een
meisje.
‘Een meisje,’ zegt Jet.
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‘Nee, een jongen,’ grapt papa.
‘Een meisje,’ houdt Jet vol.
‘Ja, een meisje,’ juicht papa. ‘En alles is goed! Tien
tenen, twee benen, twee armen en een lief, klein
poppengezicht. En ze heet Keet. Net als oma
Keetje, Keet.’
Oma lacht. Jet lacht ook. Ze zijn blij. Oma is trots
dat de baby naar haar is vernoemd.
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Roze muisjes
Eindelijk komen papa en mama thuis.
In het mandje ligt Keet. Ze slaapt.
Stil.
Ze is zo stil.
Jet durft geen geluid te maken. Ze is bang dat de
baby wakker wordt.
‘Dag Keet,’ fluistert ze. ‘Ik ben Jet. Zullen we later
samen spelen?’
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Mama lacht. ‘Je mag gewoon praten, Jet. In de buik
sliep Keet ook door geluiden heen.’
Dan ziet mama de bloemen en slingers.
‘Wat is het huis mooi versierd!’
‘Voor jou,’ zegt Jet.
‘En voor Keet,’ lacht oma.
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‘Hoera,’ zegt mama. ‘Het is feest!’
Dan gaan ze beschuit eten. Met heel veel roze
muisjes. En koekjes.
Ze eten alles op.

Jet mag Keet vasthouden. Heel voorzichtig.Voor
de eerste keer.
‘Je bent een goede grote zus,’ zegt papa trots.
Jet krijgt er rode wangen van. Ze vindt Keet de
allerliefste van de wereld.
Dan moeten mama en Keet slapen.
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