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De juffrouw van groep drie keek haar klas in en zag de aandachtige ge-
zichtjes. Gelukkig, haar verhaal landde. Kinderen waren zo begaan met 
het lot van kinderen die uit oorlogsgebieden kwamen. Echt schattig. De 
leiding van het asielzoekerscentrum kon gelukkig rekenen op speelgoed. 
Dat hoefde tenminste niet aangeschaft te worden. Er kwamen kosten ge-
noeg kijken bij het inrichten. Ze zag het vingertje dat opgeheven werd en 
glimlachte. ‘Ja, Brechtje… Zeg het eens. Wat wilde je vragen?’ 

‘Het mag toch wel speelgoed zijn waar je nooit meer mee speelt, Juf ?’
O, daar had je het al. Straks zat ze met dozijnen knuffels en werden die 
vluchtelingenkinderen overladen met speelgoedvarkentjes en konijnen 
en zo. Varkens mochten sowieso niet, maar ze wist niet of konijnen wel 
halal waren of dat die ook niet mochten. En beren en zebra’s? Geen idee. 

‘Kijk, het is niet de bedoeling dat jullie met oude speeltjes aankomen 
die je toch al kwijt wilde. Geef maar iets wat je zelf echt mooi vindt en 
dat je het liefst wil houden, ‘ zei ze krachtig. Nadrukkelijk zei ze nog eens: 
’Iets wat je zelf het liefst wil houden, want kinderen die alles zijn kwijtge-
raakt, sommige zelfs hun vader en moeder, en misschien wel hun zusjes 
en broertjes, daar wil je toch iets moois aan geven! O ja, en het mogen 
niet al te grote dingen zijn, dus geen poppenhuizen of zo, want als die kin-
deren moeten verhuizen naar een andere plek in het land, moeten ze het 
gemakkelijk mee kunnen nemen! Het moet een echt kerstcadeau zijn.’ 

Wat beteuterd keek Brechtje naar het gezicht van de juffrouw dat opeens 
zo streng leek. Iets geven dat je zelf het liefst wilde houden? Wat wilde zij 
het liefst houden? Ze hoefde er niet eens over na te denken. Dat was haar 
pop, Miranda. Miranda had een gezichtje waar Brechtje veel van hield. Er 
was een kleine deuk in Miranda’s neus van de keer dat Brechtje haar uit 
het raam had laten vallen, maar dat zag je bijna niet. Alleen als je heel 
goed keek. Ze hoefde Miranda toch niet te geven? Vast niet. Ze had wel 
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andere dingen. Puzzels, een telraam en keukentje. Maar een keukentje 
was vast te groot. Ze zou nog wel eens zoeken naar iets dat ze eigenlijk 
wilde houden. 

‘O ja. Donderdag meenemen, dan kan ik alles zaterdag naar het cen-
trum brengen,’ voegde de juffrouw eraan toe. Vrijdag alles sorteren en za-
terdag wegbrengen. Het zou haar wel een stuk van haar vrije dag kosten, 
maar ze moest er tenslotte zelf ook iets voor opofferen, besloot ze. 

Brechtje zocht die middag in haar kamer naar speelgoed dat ze niet kwijt 
wilde.  Ze zag een rij knuffels, de puzzels, de diabolo, en een paar spelle-
tjes. Mochten de zielige kinderen allemaal hebben. Eigenlijk was er maar 
een ding dat ze echt zelf wilde houden: haar pop Miranda. Ze keek naar 
het lieve gezichtje van haar pop. Miranda lag altijd naast Dombie, het 
knuffelolifantje, op haar kussen.  Dombie hoefde gelukkig niet weg. Als 
die er niet was, kon ze niet zo goed slapen. Maar als Miranda weg was? 

‘Wat is er, Brecht, is er iets?’ vroeg Annet, haar moeder. ‘Iets naars op 
school? Heb je ruzie gemaakt met je vriendinnetje?’ 

‘Nee, maar ik moet iets mee naar school nemen. Speelgoed. Iets voor 
de zielige kinderen die niets meer hebben. Weet je wel dat er kinderen 
zijn die niets meer hebben? Geen papa en mama, geen broertje of zusje, 
geen huis, en helemaal geen speelgoed. Daarom moeten wij allemaal 
iets meenemen wat echt mooi is. Niet iets wat je helemaal niet erg vindt 
om weg te geven. Juist iets wat je wilt houden. Het moet nog steeds mooi 
zijn! Een echt kerstcadeau,’ antwoordde Brechtje.
Wat goed om kinderen bij te brengen dat ze moeten delen en dat ze niet 
alleen op de wereld zijn en iets over moeten hebben voor kinderen en 
mensen die het slecht hebben. Wij hebben zo veel, dacht haar moeder. 

‘En, weet je al wat je weg gaat geven?’ vroeg ze. 
‘Nee, ‘k weet niet. Dombie hoef ik niet te geven, want dat is een oude 

knuffel en die hoeven die kinderen niet. En m’n keukentje wil ik best ge-
ven, al vind ik dat ook heel mooi, maar dat mag ook niet, want dat is te 
groot,’ zei Brechtje.  ‘En verder hoef ik niets te houden. Alleen Miranda. 
Die wil ik echt niet weggeven. Die heeft ook een deuk in haar neusje en 
het mag niet beschadigd zijn, zegt de juf.’

‘Ja, maar die neus is niet heel erg. Je ziet die deuk alleen maar als je het 
weet,’ zei haar moeder plagerig. ‘En die kindertjes uit het asielcentrum 
willen misschien ook wel heel graag een mooie pop. En Miranda is heel 
mooi.’ 

‘Eens kijken of onze Brecht iets over heeft voor een ander,’ zei ze tegen 
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haar man toen ze Brechtje naar bed had gebracht. De pop Miranda lag, 
zorgvuldig toegedekt met een geblokt dekentje, naast Brechtje op het 
kussen. Het olifantje lag zoals altijd aan de andere kant.

‘Vind je het niet een beetje hard voor die kinderen? Ik vind het eigenlijk 
niets. Stom gedoe van die juf en van jou ook, Annet!’ antwoordde haar 
man. ‘Hebben jullie zelf al iets voor de moeders van die kinderen gege-
ven? En dan ook graag iets waar je aan gehecht bent of dat je mooi vindt! 
Wedden van niet. Wat vind je van dat zilveren armbandje dat je net met 
Sinterklaas gekregen hebt? Daar is zo’n vrouw vast blij mee.’    

‘Dat is heel iets anders. Ik doe al veel voor anderen. Ik ben vrijwilliger bij 
de voedselbank en nog een paar van dat soort klussen.  Dat kunnen die 
kleintjes nog niet natuurlijk, maar kinderen moeten meeleven met een 
anderen. En ik ruil die pop heus wel om voor een andere als ze Miranda 
weg geeft.’  
Brechtjes moeder voelde zich in het nauw gedreven door de opmerking 
van haar man. Dat zilveren armbandje was schattig. Ze keek naar de man 
die schouderophalend wegliep.

‘Tuttebellen,’ hoorde ze hem nog net mompelen. 
Nu zou ze het helemaal aan Brechtje zelf over laten om te geven wat ze 
wilde geven dacht Annet kwaad.  
       
Brechtje lag die avond nog lang met wijd open ogen in het donker te kij-
ken. Af en toe streelde ze over het poppenhoofdje naast haar. Zou ze echt 
Miranda weg moeten geven?  Maar als je geen moeder en geen vader en 
geen huis had. En helemaal geen speelgoed van jezelf…
‘Maar ik blijf altijd jouw moeder, ook al ga je naar een ander meisje,’ fluis-
terde ze tenslotte tegen haar pop die haar ogen al lang dicht had. 

‘En, weet je al wat je weg gaat geven?’ vroeg haar moeder de volgende 
morgen. 
Zuchtend zei Brechtje: ’Ja, ik geef Miranda weg. Die kan overal mee naar 
toe verhuizen en een ander meisje is er vast heel blij mee.’
Annet weifelde toen ze het bedrukte gezichtje van haar dochter zag. 
Moest ze het laten gebeuren?
Toen zag ze de ogen van haar man. Kritisch en een beetje spottend.  Dat 
maakte haar weer kriegelig. Je voedde een kind tenslotte toch op om haar 
medelevend te laten zijn. Hij hoefde niet zo te kijken.   

’Ja, het is best moeilijk om iets weg te geven dat je eigenlijk niet wil mis-
sen, hè? Maar ik vind het heel lief van je,’ zei ze. 
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Brechtje knikte. Ze vond het niet prettig om lief te zijn. 
Ach, dat kind, wat een schatje was het toch. Annet was helemaal verte-
derd en besloot dat ze meteen een nieuwe pop zou kopen en die morgen 
bij de juffrouw om te wisselen zodat Brechtje haar liefste pop weer terug 
zou hebben. Ze zette haar dochter af bij school en zag hoe Brechtje de 
pop tegen zich aan klemde. Annet aarzelde en reed toen door.   

De kinderen waren erg gul geweest. Er waren prachtige kleine auto’s, pop-
pen, puzzels, spelletjes, bouwpakketten en Lego dat nog de doos zat. 

‘Ik krijg gewoon een andere Legokraan van mijn vader,’ zei een jongen. 
‘En ik wed nog een mooiere ook.’ Hij legde de doos in het krat dat klaar-

stond.
Brechtje beet op haar lip. Zij hoefde geen andere, mooiere pop. Ze wik-
kelde het dekentje nog eens om de pop heen, want het kleine raam in de 
hal stond open en het was koud. ‘Dag.., dag Miranda,’ fluisterde ze en liep 
bedroefd terug naar haar eigen klas.
 
Brechtje was stil die middag. Annet was al naar de winkel geweest en ze 
had een prachtige babypop gekocht die ‘mama’ zei en slaapogen had. Ze 
vertelde het nog niet, en hoewel Annet erg met haar dochter te doen had, 
was ze ook trots op haar.  Dat kind van haar toch. Zo lief. Zou ze meteen 
even gaan om de poppen om te wisselen? Dat kwam eigenlijk slecht uit, 
want er kwamen een paar vrienden die mee zouden eten. Morgenoch-
tend was vroeg genoeg en Brechtje had tenslotte haar olifantje nog. Ze 
zou evengoed wel in slaap vallen. 

Brechtje ging naar bed zonder haar normale gesputter. Als er mensen 
meeaten wilde ze graag wat langer opblijven. Nu zeurde ze niet en ging 
meteen mee naar boven toen haar moeder zei dat het bedtijd was. 

‘Wat is het toch een heerlijk kind,’ zei Annets vriendin. ‘Zo lekker pro-
bleemloos.’

‘Ja, en ze heeft ook zo echt oog voor anderen,’ beaamde Annet. ‘Geeft zo 
maar haar liefste pop weg.’
Haar man keek haar aan. ‘Nou, zomaar? Wel met een heleboel druk van 
jou en die juf.’ 

‘Welnee. Ze kwam er zelf mee,’ protesteerde Annet. 
‘De pop waar ze het meest dol op is,’ zei Brechtjes vader kort.  ‘Echt niet!’    

Brechtje lag in bed. Ze hoorde de klok van de kerktoren acht uur en toen 
negen uur slaan. Haar ogen wilden maar niet dicht vallen. Zouden ze het 
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raam wel dicht hebben gedaan in dat kamertje waar al het speelgoed lag? 
En zou dat dekentje nog wel goed om Miranda heen liggen. 
Ze ging rechtop zitten. Ze had Miranda geen knuffel gegeven. En dat deed 
ze altijd voor ze ging slapen. Een stevige knuffel en een zoen op haar pop-
penvoorhoofd. Nu zou Miranda vast heel verdrietig zijn. En ze kon vast 
niet slapen naast die Legodoos met die enge mannetjes erop.  En zijzelf 
was er niet om te zeggen dat Miranda niet bang hoefde te zijn. Daar 
moest ze iets aan doen.
Ze stapte uit bed en keek door het raam de donkere tuin in. 
Van beneden klonken geluiden, gelach en muziek. Vastbesloten pakte ze 
haar sokken en het vestje dat op de stoel lag. Ze sloop de trap af, trok haar 
rode laarsjes aan en pakte haar jas van de lage kapstok. 
Zachtjes liep ze naar de keuken, draaide de sleutel van de achterdeur om 
en glipte naar buiten. 
De achtertuin was donker. De bomen met hun kale takken die naar boven 
wezen, bewogen zacht in de wind. Voor de maan aan de zwarte hemel, 
dreven wolken en er viel bijna geen licht op het tuinpad dat langs het huis 
liep. Ook pinkelden er geen sterren aan de wolkenlucht. Langs de straat 
stonden gelukkig lantaarnpalen die genoeg licht gaven. Brechtje bleef 
keurig op de stoep en keek naar alle kanten voor ze overstak. ‘Het is niet 
ver naar school,’ zei ze hardop tegen zichzelf. ‘Nog drie straten. En het is 
hier helemaal niet druk!’  Ze hoefde nergens bang voor te zijn. 

Over de middenweg reed langzaam een witte auto en de bestuurder 
stopte iets verder en wachtte. Achter het stuur zat een man die een sjaal 
dicht om zijn hals had geknoopt. De kraag van zijn jas stond omhoog. 
Toen Brechtje passeerde, wachtte hij even en reed toen de auto langzaam 
gelijk met haar op. 
Brechtje zag niets.  Ze liep zo snel als ze kon, want ze wist niet helemaal 
zeker of papa en mama het wel goed zouden vinden als ze wisten dat ze 
stilletjes uit haar bed was gekomen en de straat op was gegaan. Vanuit 
de bewolkte hemel vielen een paar witte vlokken die meteen weer weg-
smolten. 
Kijk, daar was de school al. 
Ze liep over het schoolplein, langs de fietsenstalling naar achteren en 
sloop naar het kamertje waar al het speelgoed lag. De ramen waren te 
hoog voor haar, maar toen ze zich uitrekte en op haar tenten ging staan, 
kon ze net over de rand van het kozijn naar binnen kijken. Ze zag bijna 
niets. 
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Het raampje dat open had gestaan, was dicht. Wat jammer. De tranen 
sprongen Brechtje in de ogen. Nu kon ze Miranda niet een knuffel geven 
en warm toedekken. Kon ze Miranda zien? De kamer was helemaal don-
ker. Ze zag alleen vaag de dozen staan. 
Verdrietig liet ze zich weer zakken en liep over het plein terug naar de 
straat. 
Ze zag wel een auto staan en hoorde iets roepen, maar ze luisterde niet 
en sloeg, terwijl ze haar tranen wegveegde, vlug weer de weg naar huis in.  
De auto die ook weer was gestart en langzaam naast haar reed, stopte 
een tiental meters verder naast haar. De man achter het stuur, boog zich 
naar de stoep, draaide een raampje open en hij riep zacht: ’Meisje, hé, 
meisje, mag jij wel zo laat alleen op straat lopen? Weten je vader en moe-
der wel dat je hier bent?’
Brechtje keek opzij. ‘Ja…jawel hoor,’ zei ze. ‘Ik moest mijn pop welterusten 
zeggen. Maar ik kon haar niet vinden.’  

‘Luister eens…stap maar even in de auto, dan breng ik je wel thuis. En ik 
heb misschien, heel misschien ook wel een pop in de auto. Wil je die niet 
zien?’ vleide de man. ’Kijk, het gaat sneeuwen. Je wordt nat. Je vader en 
moeder vinden vast niet goed dat je op straat blijft lopen.’ 
Een pop? Ze hoefde helemaal geen andere pop! Ze begon vlugger te lo-
pen en er viel een sneeuwvlok op haar neus. Ze mocht nooit bij iemand 
in de auto stappen van papa en mama.  Zelfs niet als ze die mevrouw of 
meneer kende. Altijd eerst thuis vragen.   

‘Nee, nee, dat mag niet. Ik mag nooit bij mensen in de auto stappen, 
meneer,’ riep ze terug. ‘En ik vind sneeuw leuk. Het is nog maar een klein 
stukje naar huis.’

‘Je vader en moeder vinden het vast veel beter dat ik je thuisbreng. Kom 
maar, stap nu maar in.’ De stem van de man klonk vleiend en tegelijk ook 
vreemd boos. Brechtje werd opeens bang. Ze begon te hollen. 
De auto reed weer mee. Eerst gelijk met haar, en toen een beetje harder.  
Vijftig meter verder, ter hoogte van het kleine stadspark, stopte de auto. 
De man stapte uit en stond midden op de stoep. Zijn armen in een grijze 
jas met de hoge kraag waren een beetje gespreid. Het autoportier aan de 
stoeprand stond open en hij kwam langzaam naar haar toe.   
Brechtje bleef staan. Ze werd zo vreselijk bang dat ze eigenlijk wilde gil-
len, maar toen ze dat probeerde, kwam er geen geluid uit haar mond. Ze 
wist niet eens waarom ze zo bang was, maar haar benen bibberden. 
Ze fluisterde: ’Nee…nee.’

‘Kom, stap nu maar gewoon in.’ 
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Brechtje keek radeloos om zich heen. Het was hier zo stil. En op dit stukje 
weg stonden geen huizen. Een stuk terug wel, maar vooruit niet. Het licht 
van de lantarenpaal scheen op het gezicht van de man. Hij had zijn sjaal 
iets laten zakken en hij lachte.  En dat lachen vond Brechtje zo eng dat ze 
haar schoudertjes optrok en haar handen om haar armen sloeg.  
Maar, zo vreemd, opeens stond er iemand naast haar. Ze had hem hele-
maal niet aan horen komen.  Hij was er opeens. Hij had een uniform aan. 
Net zo’n uniform als haar oom Tom. Hij leek ook wel een beetje op oom 
Tom. En ook op papa. Ze deed een stap naar hem toe. 

‘Kom maar Brechtje. Ik zal je thuisbrengen.’ Zijn stem klonk hetzelfde 
als die van haar vader.  Alleen wat dieper. 
De autobestuurder liet zijn armen zakken en keek verward naar de man 
die vanuit het niets naast Brechtje stond.

‘Waar komt u vandaan?’  snauwde hij toen. 
‘Van de overkant en ik breng Brechtje thuis,’ zei de man.  Zijn diepe stem 

klonk een beetje als een klok, maar verder zag hij er heel gewoon uit. Hij 
stak zijn hand uit naar Brechtje. ‘Kom Brechtje.’
Vol vertrouwen legde Brechtje haar handje in de grote hand en liep naast 
de man in het uniform af op de bestuurder, die nog op de stoep stond en 
zijn handen in zijn zakken stopte.  Die keerde zich half om en verstopte 
zijn gezicht verder in zijn sjaal. 

‘Ga naar huis,’ gebood de kalme stem. ‘En blijf daar vanavond.‘  
De man aarzelde nog een moment, maar liep toen naar zijn auto toe. Bin-
nensmonds vloekend stapte hij in en trok snel op. Veel te hard reed de 
auto de stille straat uit.
Brechtje keek omhoog naar het gezicht van de man in het uniform. 
Terwijl ze naast hem voortstapte, vertelde ze de man alles over Miranda 
die het vast koud had en bang was zonder haar. 

‘Brechtje, wees maar niet bezorgd. Ik weet zeker dat alles weer goed 
komt,’ zei de diepe stem hoog boven haar. 
Ze huppelde en hield zijn hand stevig vast. ‘Ja?’

‘Ja.’       
  
Bij Brechtje thuis was haar moeder er toch niet helemaal gerust op dat 
het goed met haar dochtertje ging. Ze was zo vreemd rustig en gehoor-
zaam geweest. Ze had niet eens aan het klokje gezeten dat in de kerst-
boom hing. Daar had ze de afgelopen dagen niet vanaf kunnen blijven. 
Vandaag had ze er geen vinger naar uit gestoken.  

‘Als jij iets inschenkt, ga ik even bij Brecht kijken,’ zei tegen haar man en 
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liep naar boven. Voorzichtig opende ze de deur van de slaapkamer. 
‘Brechtje,’ fluisterde ze terwijl ze naar het bed toeliep. ‘Slaap je al? Zal 

ik je iets fijns vertellen?’  Ze bracht haar hand naar het kussen en voelde 
alleen het wollige lijfje van het olifantje. Haar adem stokte. ‘Brecht!’ riep 
ze. ‘Brecht, waar ben je.’ 
Ze deed het licht aan. Het bed was leeg. Het dekbed lag aan het voeten-
eind en op het kussen lag het witte olifantje met zijn vriendelijke oogjes 
boven de wat smoezelige slurf.  
Vlug rende ze naar de badkamer. Geen Brechtje. Ze opende de andere 
deuren en gilde toen naar beneden.  ‘Steven….Steven.  Brechtje is er niet.’
Met twee stappen was haar man boven en keek de kamer rond en trok het 
dekbed weg.

‘Ze is er niet. Ook niet bij ons en in de andere kamer.’  De ogen van Brecht-
jes moeder waren groot van angst. 
Hij rende weer naar beneden. De voordeur was dicht, maar Brechtjes jas 
en haar rode laarsjes waren weg en de door de kier in de achterdeur woei-
en een paar sneeuwvlokken naar binnen.  

‘Ze is er niet. Ze is weggelopen!’ riep Annet radeloos.  
Hun vrienden kwamen de gang in. ‘Wat is er?’

‘Brechtje is weg. Het is zo donker. En het sneeuwt ook nog. Doe je jas 
aan, Annet. Hij greep twee jassen van de kapstok en gooide er een naar 
zijn vrouw toe. ‘Blijven jullie hier. Er moet hier iemand zijn als ze naar huis 
komt.’ 
Woordeloos knikten de vrienden. 

De vader en moeder van Brechtje waren nog maar een straat verder toen 
ze Brechtje aanzagen komen. Een klein figuurtje in de langzaam neerval-
lende sneeuw. Ze huppelde. En liep daar nu echt iemand naast haar?  Of 
was het gewoon de schaduw van de boom die langs de kant stond? En die 
glinstering in het licht?    
Brechtjes vader holde vooruit. Maar het was alleen Annet die een mo-
ment meer dan vaag de gestalte zag die naast haar dochter liep: een man 
in een uniform waarop de knopen schitterden. De gestalte vervaagde 
toen ze dichterbij kwam en was alleen nog maar een gevoel van aanwe-
zigheid. Toen was de schim weg.  
Ze rende ook naar voren en sloeg haar armen om het kind heen. ‘Wat heb 
je nu toch gedaan. Je weet toch wel dat je niet alleen ’s avonds op straat 
mag!’ Ze huilde en lachte tegelijk. 

‘Ik moest Miranda nog een knuffel geven. En kijken of ze niet bang was 
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voor die Legomannetjes naast haar,’ legde Brechtje uit en legde haar 
hand tegen de natte wang van haar moeder. ‘En er was een enge meneer 
in een auto, en toen kwam er opeens een andere meneer die op oom Tom 
leek en die is met me mee naar huis gelopen!’

‘Welke meneer?’  Haar vader keek om zich heen. ’Welke meneer dan, 
Brecht?’
Brechtje keek ook. ‘Weg! Hij is weg,’ zei ze verbaasd. ‘Maar hij was heel 
aardig en hij zei…hij zei dat alles goed kwam.’  
Was er echt iemand geweest? Haar vader aarzelde en keek nog eens om 
zich heen. Door het sneeuwgordijn was alleen het licht van een straatlan-
taarn te zien. Die schaduw van daarnet dan. Hij schudde zijn hoofd.      

‘Morgen halen we Miranda op en geven de juf een nieuwe pop voor 
de asielkinderen.’  Annet snikte nog eens en drukte haar wang tegen de 
vochtige jas van haar dochter. 

‘Dat zei die meneer al. Dat alles goed kwam,’ zei Brechtje. 
‘Je beschermengel dan zeker,’ zei haar vader. Hij probeerde te lachen, 

maar dat lukte niet.  
Brechtje knikte alleen maar. 

Annet zou nooit het gevoel vergeten dat haar beheerste toen ze met z’n 
drieën naar huis liepen. Grenzeloze opluchting, dankbaarheid en verba-
zing. Wie had ze nu gezien? Want ze had iemand gezien. Een bescherm-
engel. Engelen…hadden engelen weleens een uniform aan? Ze dankte 
woordeloos. Was haar dochter in gevaar geweest? Ja, dat wist ze zeker. 
Dat ze gered was door iemand die ze niet eens goed had gezien, daar was 
ze ook zeker van. 

‘Kom, we gaan naar huis,’ zei haar man schor en liep met zijn dochter in 
zijn armen naar huis.
Over vier dagen zou het kerst zijn. Het feest waar engelen hun eigen rol in 
hadden en ‘Eer zij God in onze dagen’ zongen. Toen…en nu. 




