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Naar de bergen

Lotti steekt haar hoofd door het open raam naar buiten. De wind op 

haar wangen is net zo warm als de lucht in de auto, maar minder 

klef. Het dak mag niet open van mama, omdat haar haar dan in de 

war raakt. Net alsof iemand daarop let, als ze straks aankomen. Ze 

gaan naar de bergen!

Lotti’s jurk plakt aan haar lijf. Het is te warm om Pietje op schoot te 

houden. Als ze zich bukt om hem bij haar voeten te zetten, fluistert 

baboe iets in haar oor. ‘In de bergen is het rijk van de dieren. Daar 

wonen de tijgers.’

Lotti slikt en kijkt met een schuin oog naar mama, die achter papa 

op de achterbank zit. Van mama mag baboe geen spannende 

verhalen aan Lotti vertellen. Volgens mama zijn de Indische 

sprookjes zo eng dat Lotti er niet van zou kunnen slapen. Maar 

waarom zou ze bang zijn? Pietje ligt immers altijd aan het voeten-

einde en baboe op een matje voor Lotti’s bed.

Mama leunt met gesloten ogen tegen de zijkant van de auto. Haar 

mond staat halfopen en ze ademt diep.

‘Zijn er echt tijgers in de bergen?’ vraagt Lotti zacht. Er trekt een 

tinteling over haar rug. De tijger is de koning van het oerwoud. Ze 

kent hem van de plaat die achter papa’s bureau hangt. Daarop staat 

een tijger met één poot op een kantjil die hij net heeft gedood. Het 

dwerghertje klein en weerloos, de tijger groot en onoverwinnelijk. 

Hij kijkt Lotti altijd recht aan, terwijl hij zijn tanden ontbloot.

‘Tijgers, boomgeesten, slangen…’ Baboes lippen bewegen nauwe-

lijks terwijl ze praat, maar toch draait papa zich om.

‘Baboe, je vertelt toch geen onzin aan Lotti?’

Baboe buigt haar hoofd en Lotti kijkt naar buiten, terwijl hun chauf-

feur Parno de auto behendig over de steeds smaller wordende weg 

stuurt. De rijstvelden hebben ze achter zich gelaten, hier is alleen 

nog maar oerwoud. Hoe hoger ze komen, hoe koeler de lucht wordt. 

Daarom wil mama zo vaak mogelijk in het weekend naar de bergen.

Parno draait de auto een smalle zijweg in. Steentjes knerpen onder 
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de wielen. Een knalgroene vogel met rode vleugels fladdert voor de 

auto uit. Hij maakt een vreemd ratelend geluid.

‘Hij waarschuwt de bewoners van het bos dat we eraan komen,’ 

fluistert baboe.

Rillingen lopen over Lotti’s rug.

Dan zegt papa: ‘Maak mama maar wakker, Lotti. We zijn er bijna.’

Parno remt op een open plek in het bos. Daar staan een paar lage 

houten huizen, op een flinke afstand van elkaar. ‘Is het hier, 

meneer?’

Papa knikt. ‘Volgens mijn collega zijn er elf bungalows voor vakantie- 

gangers. Zo ziet dit er wel uit.’

Voor Parno de motor kan uitzetten, verschijnt er een tengere 

Indische man in een beige bloes en broek.

‘Daar zul je de opzichter hebben,’ zegt papa.

Als Parno de autodeur voor Lotti en baboe opendoet, springt Pietje 

als eerste naar buiten. Hij rent rondjes, begint dan hard te blaffen 

en plast tegen een voorwiel van de auto. Gekke Pietje! Lotti laat 

zich uit de auto glijden en trekt haar jurk van haar benen.

‘Meneer, de hond!’ De stem van de opzichter klinkt ernstig. ‘Die 

kunt u het beste aan de riem houden.’

De haartjes op Lotti’s arm schieten rechtovereind, ondanks de 

warmte. In twee stappen is ze bij Pietje en tilt hem op. ‘Zijn er hier 

tijgers, meneer?’

De opzichter kijkt even naar papa, die waarschuwend zijn wenk-

brauwen optrekt. De man aarzelt even en zegt dan toch: ‘Dat sluit 

ik niet uit.’

‘Wilt u ons onze bungalow wijzen?’ Papa wil duidelijk niet dat de 

opzichter over tijgers praat, maar Lotti ziet aan baboes gezicht dat 

zij hetzelfde heeft gehoord.

De opzichter draait zich om en gebaart naar het dichtstbijzijnde 

houten huis. ‘Deze is het. Volgt u mij maar.’

Nadat hij binnen alles heeft uitgelegd, blijft hij nog even op de 

veranda staan. ‘Misschien wil uw dochtertje me zo meteen helpen. 

Van de week heb ik een paar kittens van een dwergtijgerkat in het 

bos gevonden. De moeder was nergens te bekennen. Ik voed ze met 

een fles. Daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. De hond kan ze 

beter niet meenemen.’
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Tijgerdwergkat! Dat klinkt toch bijna als een tijger, maar dan net 

ietsje veiliger. Lotti kijkt smekend naar papa en mama. ‘Dat mag 

wel, toch?’

Papa lacht en veegt het zweet van zijn voorhoofd met een grote 

witte zakdoek. ‘Ik zou geen nee durven zeggen!’

De opzichter woont in een klein huis dat niet ver van de laatste 

bungalow staat. Op de veranda zit een tengere Indische vrouw in 

een sarong op haar hurken bij een mand. Aarzelend blijft Lotti op 

een afstandje staan. Zou die mevrouw weten dat Lotti mag komen 

helpen? Misschien moet ze later maar terugkomen.

Op dat moment komt de opzichter uit het huis. Als hij Lotti ziet, 

wenkt hij haar.

‘Je komt als geroepen! In die mand zitten de kittens. Kom maar 

kijken. Onze kokki is de melk al aan het opwarmen.’

De Indische vrouw lacht vriendelijk naar Lotti. ‘Ze zijn nu nog heel 

schattig!’

Lotti hurkt naast haar en kijkt in de mand. Daarin ligt een knoedel 

van glanzend oranjegoud vel met zwarte streepjes. 

Lotti herkent pootjes en kopjes, maar het is moeilijk om te zien 

waar het ene dier ophoudt en het andere begint. Dan begint er een 

te gapen en het strekt zijn pootjes uit. Het is echt een tijger in het 

klein!

‘Het zijn er vier,’ zegt de vrouw van de opzichter. ‘Pak er maar een. 

Dan geeft kokki je zo een kommetje melk.’
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Voorzichtig tilt Lotti de gaper uit de mand. Dan vouwt ze haar 

benen in kleermakerszit en ze legt de kitten op haar schoot. Met 

een wijsvinger aait ze over het kopje van het tijgerkatje. Meteen 

slaat het diertje zijn nagels in haar vinger.

‘Au!’ Geschrokken trekt Lotti haar hand terug.

De opzichter lacht. ‘Het zijn jagers!’

Achter hem komt kokki uit het huis met een dienblad. Daarop staan 

vier kommetjes. Een daarvan zet ze naast Lotti. ‘Alstublieft.’

De vrouw van de opzichter geeft Lotti een zakdoek met een knoop 

erin. ‘Kijk, ik doe het voor. Je moet de knoop eerst goed in de melk 

dopen. Daarna laat je het katje eraan zuigen tot hij leeg is.’

Het bekje van de tijgerbaby past precies om de knoop. Hij begint te 

zuigen en tegelijkertijd duwt hij met zijn pootjes tegen Lotti’s been. 

Zijn nagels prikken in haar vel, maar dat geeft niet. Ze geeft een 

tijgerkat te drinken!
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De kantjil en de tijger

Als Lotti die avond onder de klamboe ligt, lijkt het net als thuis. Ze 

hoort het zachte praten van papa en mama op de voorgalerij, het 

zingen van de krekels en het klokkende roepen van een tjitjak. Maar 

toch…

‘Baboe, eten tijgers graag kinderen?’

Van de andere kant van de klamboe komt onmiddellijk antwoord. 

‘Wie denk je dat slimmer is, de kantjil of de tijger?’

‘De tijger natuurlijk!’ Lotti draait zich op haar zij, zodat haar gezicht 

dichter bij dat van baboe is.

‘Luister dan naar het volgende verhaal…’ zegt baboe.





p een dag kwam een kantjil in het woud een 

tijger tegen, die erg chagrijnig keek. Het hertje 

maakte een diepe buiging.

“Gegroet, edele broeder.”

“Jou moest ik net hebben,” bromde de tijger. “Jij hebt me 

vorige week aardig voor de gek gehouden… Als ik je nu 

opeet, sla ik twee vliegen in één klap.”

“Dat begrijp ik,” antwoordde de kantjil. “Het is nu alleen 

geen goed moment. De vorst heeft me opgedragen zijn 

eieren te bewaken.” Hij wees naar de salakboom vlak 

achter hem, die vol vruchten hing.

“Laat mij wat van die eieren eten,” zei de tijger.

De kantjil knikte. “Dat is goed, maar dan moet je mij 

laten leven.”

De tijger smakte hongerig. “Vooruit dan maar. Maar 

waarom loop je ineens zo snel weg?”

“Omdat de vorst mij zeker zal doden als jij zijn eieren 

eet,” zei de kantjil en hij holde het bos in.

De tijger nam een hap van de zure vruchten en merkte 

dat de kantjil hem bedrogen had. Kwaad rende hij het 

hertje achterna. Hij vond de kantjil onder een grote 

boom, tussen twee wortelhoutplanten. “Daar ben je, 

bedrieger! Nu eet ik je op!”

“Ik begrijp dat je boos bent,” zei het hertje. “Het is nu 

alleen geen goed moment. Ik moet de gong van de  

koning bewaken. Niemand mag erop slaan.”

“Ach toe,” zei de tijger. “Laat mij het één keer probe-

ren…”

‘O



De kantjil schudde zijn kopje. “Doe het alsjeblieft niet, 

de koning zal me vermoorden!”

Maar de tijger was niet meer van het idee af te brengen. 

Hij gaf zo’n harde knal op de wortelhoutplanten dat alle 

wespennesten eruit vielen. Woedend vielen de wespen 

de tijger aan en ze staken hem overal. Jankend van de 

pijn sloeg hij op de vlucht. Toen hij zijn wonden had 

gelikt, kon hij nog maar aan één ding denken. Wraak!

Hij zou de kantjil opeten met huid en haar! Hij rende  

net zo lang door het bos tot hij het hertje weer vond. 

Het zat naast een grote, opgerolde python.

“Je hebt me bedonderd,” gromde de tijger. “Nu eet ik  

je op!”

“Doe het niet nu,” zei de kantjil. “Ik zit hier om de 

gordel van de vorst te bewaken.” En hij wees op de 

python.

“Mag ik hem eens omdoen?” vroeg de tijger.

De kantjil keek hem verschrikt aan. “Alsjeblieft niet! 

Dan vermoordt de koning me!”

De tijger lachte. “Dat kan mij niet schelen!” Hij deed  

de slang om zijn nek.

Hij keek naar de kantjil. “Zit hij goed zo?”

“Hij moet nog ietsje strakker,” antwoordde het hertje.

De python deed wat de kantjil zei en zo stierf de tijger.’
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Als baboe zwijgt, hoort Lotti alleen het roepen van de tjitjak. In 

gedachten ziet ze de kantjil weghuppelen. Tot vandaag wist ze niet 

dat dieren glimlachen konden, maar de kantjil kan het in ieder 

geval wel.

‘Slim van je,’ kan Lotti nog net mompelen voor ze in slaap valt.
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Een kaart met vlaggetjes

Het is al donker als de auto de oprit van hun huis oprijdt. Slaperig 

ziet Lotti hoe de koplampen van de auto de veranda verlichten. Is 

het oom Hans die daar zit? Hij is niet echt een oom, ze noemt hem 

zo. Oom Hans is een collega van papa. Hij woont aan de andere 

kant van de stad. Waarom is hij hier?

Als Parno de motor uitzet, klinken even alleen de krekels. Oom 

Hans springt op.

Papa stapt uit en geeft hem een hand. ‘Wat…’

Oom Hans laat hem niet uitpraten. ‘Slecht nieuws, Anton. Duits-

land is Nederland binnengevallen.’

Lotti snapt niet wat zijn woorden betekenen, maar mama slaat een 

hand voor haar mond en papa vloekt.

Nederland, dat ligt aan de andere kant van de wereld, maar toch is 

het hun land. Lotti is er nog nooit geweest, maar opa Jan is er 

geboren en papa heeft er gestudeerd.

‘Wat is “binnenvallen”, mama?’ vraagt Lotti dan zacht. ‘Wat heeft 

Duitsland gedaan?’

Mama kijkt haar niet-begrijpend aan, alsof ze even vergeten is dat 

Lotti naast haar zit.

‘Het is oorlog,’ zegt mama dan.

De oorlog is ver weg, maar ook dichtbij. Papa en mama praten op 

een andere manier tegen elkaar. Met zachte stemmen. En als Lotti 

in de buurt komt, stoppen ze meteen. De radio is ineens heel 

belangrijk. Voordat ze de laatste keer naar de bergen gingen, 

luisterde mama lang niet altijd naar de nieuwsberichten.

‘Als het belangrijk is, vertel jij het me wel,’ zei ze tegen papa.

Maar nu zitten papa, mama en Lotti bij de radio in de salon. Voor  

de open deuren van de voorgalerij staan Parno, zijn vrouw Rijem, 

baboe, kokki en de tuinjongen. Muggen dansen rond de veranda- 

lamp. Niemand zegt iets.
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‘Ssst!’ Mama buigt zich dichter naar de radio. Die kraakt terwijl er 

plechtige muziek klinkt. Lotti doet haar mond open om te zeggen 

dat iedereen al stil is. Maar als ze mama’s ernstige gezicht ziet, doet 

ze hem weer dicht. De muziek is afgelopen en dan klinkt een 

mannenstem.

‘Hier volgt een aantal belangrijke mededelingen door het Algemeen 

Nederlands Persbureau…’

Dan volgt er een stroom aan woorden, die in Lotti’s hoofd maar 

geen zinnen willen worden. ‘Bombardement… Rotterdam, binnen-

stad, brand, doden, gewonden…’

Voordat Lotti er iets van begrijpt, begint mama te huilen. Papa legt 

zijn hand op de hare.

Als de nieuwsberichten afgelopen zijn, beginnen papa en mama 

meteen tegen elkaar te praten. Voor het raam verdwijnen Parno, 

Rijem, baboe, kokki en de tuinjongen geruisloos. Lotti laat zich op 

de grond glijden. Pietje klimt meteen op haar schoot en duwt zijn 

natte neus in haar gezicht. Lotti slaat haar armen om hem heen en 

trekt zijn warme lijfje tegen zich aan.

Als Lotti de volgende dag uit school komt, heeft papa de plaat van 

de tijger achter zijn bureau weggehaald. Daarvoor in de plaats 

hangt nu een grote landkaart. Op het bureau liggen gekleurde 

vlaggetjes en papa prikt die een voor een op de kaart.

‘Waarom doe je dat, papa?’

Papa kijkt verrast om.

‘Zo kunnen we zien waar de oorlog naartoe gaat,’ zegt hij dan. ‘Kijk, 

hier ligt Nederland. En hier wonen wij.’

Lotti weet er niet veel van – ze zit in de eerste klas1 en daar doen ze 

nog niet aan landkaarten – maar ze weet wel dat Nederland en 

Indië ver van elkaar liggen. Volgens oom Hans is Nederland zelfs 

aan de andere kant van de wereld.

‘Duitsland, dat is daar,’ wijst papa.

Lotti kijkt naar zijn vinger op de landkaart. Duitsland ligt direct 

naast Nederland, en dus ook heel ver van Indië. ‘Gaat Duitsland nu 

ook hier binnenvallen?’ vraagt ze.

1  groep 3
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Papa lacht hardop en Lotti haalt opgelucht adem. Het is natuurlijk 

naar voor Nederland, maar hier is niets aan de hand. Dan kijkt papa 

ineens weer heel ernstig.

‘Dat gaat niet gebeuren, Lotti. Maar in Nederland zit onze regering. 

Die heeft zich gisteren overgegeven. Nederlands-Indië moet het nu 

dus zonder regering doen. We hebben natuurlijk wel de gouverneur, 

die de zaken hier in Indië regelt. Maar die doet altijd wat de rege-

ring in Nederland zegt, dus we maken ons toch zorgen.’

Papa draait zich om naar de kaart. ‘Duitsland ligt inderdaad ver 

weg. Maar het is vrienden met Japan. Die twee landen hebben met 

elkaar een soort afspraak gemaakt: dat ze allebei hun eigen buur-

landen inpikken.’

Papa tikt met zijn vinger tegen een paar eilanden. ‘Japan ligt hier en 

dat is wel dichtbij. Ik hoop dat er hier geen oorlog komt.’

Lotti ziet de plaat van de tijger voor zich die gisteren nog op deze 

plek hing. Zijn blikkerende tanden en de bloedende kantjil onder 

zijn poten. Het is alsof ze recht in zijn ogen kijkt.
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Een vergiet op je hoofd

‘Opletten, Lotti,’ zegt mama. ‘Je moet goed onthouden wat ik je nu 

vertel. We gaan het een paar keer oefenen. Dan weet wat je precies 

wat je moet doen als het zover is.’

Lotti is nog maar net terug uit school, baboe heeft haar opgehaald. 

Het liefst wil ze een glas stroop nu, of op de koele tegels van de hal 

gaan liggen. Het is zo heet!

Maar aan mama’s ernstige gezicht te zien, is dit belangrijker. Lotti 

klemt haar lippen op elkaar, om een diepe zucht binnen te houden.

Mama hangt een koordje om haar nek, met een stuk rubber eraan. 

‘Dit mag je niet afdoen. Je moet dat rubbertje altijd bij je hebben.’

Lotti neemt het stuk rubber in de hand en kijkt ernaar. Het is groter 

dan de gum die ze op school heeft, maar het lijkt er wel op. ‘Waar is 

het voor?’

‘Zodra er Japanse vliegtuigen komen, doe je het tussen je tanden.’

Mama heeft zelf ook zo’n ding om haar nek. Ze steekt het tussen 

haar kiezen en trekt haar lippen op, zodat Lotti kan zien hoe het zit. 

‘Gijk cho.’

Het klinkt grappig en het ziet er gek uit, maar Lotti durft niet te 

lachen. Mama kijkt er zo serieus bij!

Mama haalt het gummetje uit haar mond en laat het vallen. Door 

het koord om haar nek blijft het op haar borst bungelen.

‘En nu de dingen die je níét bij de hand hebt, maar die hier klaar- 

liggen.’

Mama wijst op een tafeltje dat Lotti nu voor het eerst ziet staan. Dat 

is blijkbaar speciaal op de veranda neergezet vanwege de oorlog.

‘Zodra je de vliegtuigen hoort komen, of als een van de volwasse-

nen je de opdracht geeft, pak je een vergiet. Dat zet je op je hoofd.’

Mama doet het voor.

‘Rubbertje tussen je tanden… Dan pak je een zaklantaarn en ren je 

zo hard als je kunt naar de schuilkelder. Begrepen?’

Lotti knikt. Het vergiet zit scheef op mama’s donkere gladgekamde 

haar. Het kan niet verder zakken, omdat een handvat op haar ene 
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oor blijft hangen. Er begint iets in Lotti’s buik te kriebelen. Snel 

slaat ze haar ogen neer.

Maar mama legt een hand onder Lotti’s kin, tilt haar hoofd op en 

kijkt haar recht aan.

‘Heb je nog vragen?’

‘Waarvoor is dat rubbertje?’ Lotti’s stem klinkt iel.

Dan schiet mama in de lach. 

‘Goed dat je het vraagt. Als de Japanners bommen of granaten 

gooien, begint alles enorm te trillen. Het rubbertje zorgt dat je 

tanden niet gaan klapperen.’

Dan voelt ze ineens naar haar hoofd. ‘Ik zie er natuurlijk gek uit, 

zo!’

Lotti giechelt opgelucht. Goed dat mama het zelf zegt! Voor de 

oorlog begon, zag ze er altijd uit als een dame. Mooi gekapt haar, 

lippenstift, gelakte nagels, hoge hakken… Dat is nu allemaal 

voorbij. Mama is bij de burgerwacht, de club van gewone mensen 

die gaan helpen het land te verdedigen, als dat nodig is. Sindsdien 

draagt ze een uniform, en ze rijdt met vrachtwagens.

‘Nonja soldati,’ fluisteren de bediendes achter haar rug.

‘Alle gekheid op een stokje,’ zegt mama. ‘We gaan oefenen. Ik geef 

je een teken, jij doet wat ik je net gezegd heb, en dan ren je naar de 

schuilkelder in de tuin.’

Mama pakt het fluitje dat naast haar rubbertje hangt en blaast erop. 

Dan kijkt ze naar Lotti.

Lotti blijft aarzelend staan. Wat is de bedoeling?

‘Dit is het teken! Opnieuw! Ben je er klaar voor?’

Lotti knikt. Als ze dat nou meteen gezegd had…

Mama fluit nog eens.

Lotti doet het gummetje tussen haar tanden, zet een vergiet op 

haar hoofd en pakt een zaklantaarn.

‘Rennen!’ roept mama.

Gehoorzaam springt Lotti de veranda af, de volle zon in. Zo hard als 

ze kan, rent ze naar de schuilkelder. Daar staat baboe al bij de deur, 

die ze al opengeklapt heeft.

‘Goed gedaan, non Lotti!’

Als Lotti bezweet blijft staan, komt Pietje uit de schaduw van de 

klapperboom. Blij blaffend rent hij haar tegemoet. Vlak voor haar 



houdt hij stil, kwispelend en met zijn roze tong uit zijn bek. Lotti 

hurkt om hem te aaien.

‘Ga jij maar als eerst naar binnen.’

Op dat moment komt mama aanlopen.

‘Nee, de hond niet!’ zegt ze en ze klapt in haar handen. ‘Pietje, terug 

op je plaats!’

‘Waarom niet?’ Lotti schiet overeind. ‘Pietje is mijn vriend!’

Mama schudt haar hoofd. ‘De schuilkelder is te klein en we kunnen 

hem niet uitlaten als we er eenmaal in zitten. Die hond redt zich 

wel.’

Dan geeft ze Lotti een duwtje in de rug.

‘Hup, naar binnen!’
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De monstervogel uit de bergen

‘Goedemorgen, non Lotti! Hoe was het op school vandaag?’ De 

politieagent tikt tegen zijn pet. Daarna legt hij zijn handen terug op 

zijn rug, zodat hij weer netjes in de houding staat.

Dat hoort bij zijn werk, weet Lotti. Ze maken wel vaker een praatje. 

De agent staat op wacht voor de tangsi tegenover Lotti’s huis. Boven 

zijn hoofd staat de zon al hoog aan de hemel, een teken dat de 

heetste tijd van de dag is aangebroken. Maar als je agent bent, moet 

je tegen hitte kunnen.

‘Goedemorgen, agent!’ Lotti steekt de straat over en gebaart naar 

baboe dat ze niet op haar hoeft te wachten.

‘We hebben het met juf Schuring over de oorlog gehad. Alle kinde-

ren hebben zo’n gummetje om hun nek en we moesten oefenen hoe 

we het best naar de schuilkelder van de school konden rennen. Best 

een gedoe, want met al die kinderen wordt het al snel een zootje. 

Dus het moest steeds opnieuw.’

De agent glimlacht. ‘Dat kan ik me goed voorstellen.’

Lotti kijkt naar het vertrouwde gezicht van de agent. Zijn donkere 

ogen onder de beige pet, zijn gladgeschoren gebruinde huid en de 

lachrimpeltjes rondom zijn mond.

‘Moeten jullie ook oefenen?’

De agent knikt, terwijl hij keurig in de houding blijft staan. ‘Wij 

doen altijd al oefeningen, maar die zijn wel anders dan die van 

jullie.’

‘Dat snap ik,’ zegt Lotti. Ze zal er niet naar vragen, want het is vast 

geheim.

‘Nu ga ik naar huis, anders weet baboe niet waar ik blijf. Dag agent!’

‘Dag, non Lotti. Tot de volgende keer!’

Lotti wacht tot een langsrijdende fietstaxi gepasseerd is en steekt 

over. Pas dan ziet ze het. Even vergeet ze te ademen en ze blijft 

stokstijf staan. Er is iets met hun huis. Het is niet meer mooi wit, 

maar smerig bruin!
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‘Non Lotti, doorlopen!’ De stem van de agent achter haar klinkt 

scherp. Een auto toetert en ineens weet Lotti weer waar ze is: ze 

staat midden op straat. Ze loopt gauw door en net voordat de auto 

bij haar is, springt ze op de stoep. De chauffeur toetert en Lotti 

steekt haar handen in de lucht.

‘Het spijt me,’ roept ze naar de wegrazende auto. Aan de overkant 

ziet ze de agent bezorgd zijn hoofd schudden. Lotti haalt haar 

schouders op en draait zich om naar het vieze bruine huis. Aan de 

zijkant ziet ze Parno weglopen met een emmer en een kwast. Lotti 

holt hem achterna.

‘Wat heb je gedaan, Parno?’

‘Opdracht van nonja soldati,’ antwoordt Parno zonder zich om te 

draaien. ‘Zo kunnen de vliegtuigen het huis minder goed zien.’

Baboe staat op de veranda en wenkt haar. ‘Wat deed je daar voor 

gevaarlijks? Als ik je ook maar even niet in de gaten houd…  

Opschieten nu. Je moet nog baden en je moeder zit al aan tafel te 

wachten.’

Dat is ook nieuw, mama heeft tegenwoordig altijd haast. Lotti rent 

langs baboe naar de badkamer.

‘Ik ben zo klaar!’

Na het eten moet ze rusten, dat is niet veranderd. Papa en mama 

trekken zich terug in hun kamer, Lotti moet naar die van haar. De 

warmte is er al naar binnen geslopen, ondanks de gesloten luiken. 

In het halfduister dansen de muggen bij het plafond en op het 

kastje naast haar bed zitten de poppen netjes op een rij. Saai, nu al. 

Het middagrusten duurt altijd uren. En zij heeft geen slaap, ook dat 

is niet veranderd.

‘Pietje!’ Hij ligt op het voeteneind van haar bed, onder de klamboe.

Hij keert zijn kopje naar haar, maar hij blijft waar hij is.

‘Kom, Pietje!’

In haar servet heeft ze een stukje vlees voor hem bewaard. Ze 

houdt het hem voor.

‘Toe dan, Pietje!’

Ze wil Pietje kunstjes leren, dan kunnen ze circusje spelen.  

Maar hij heeft er duidelijk geen zin in. Wat nu? Ze kijkt naar haar 

poppen.
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‘Jongens en meisjes, ik ga jullie uitleggen wat je moet doen als…’

Haar poppen staren haar glazig aan. Ook niks aan. Baboe ligt alleen 

’s nachts op het kleedje voor Lotti’s bed, dus ze kan haar niet 

vragen om een verhaal.

Op haar blote voeten loopt ze naar haar kamerdeur, doet die open 

en luistert. Behalve het zoemen van de muggen hoort ze niets. Papa 

en mama zullen nu wel slapen. Zo zacht mogelijk loopt ze door de 

gang naar buiten, naar de garage. In de kamer daarachter wonen 

Parno en Rijem, zijn vrouw. Zij helpt mama in het huishouden. Als 

Lotti binnenkomt, zijn ze aan het eten. Ze zitten in kleermakerszit 

op een matje. Zwijgend schuiven ze de rijst met één hand in hun 

mond.

Rijem kijkt op. ‘Heb je honger, non Lotti?’

‘Nee, nee…’ Lotti laat zich op een baal rijst zakken.

‘Daar niet op zitten!’ Rijems stem klinkt ongewoon streng.

Lotti schiet overeind. Wat doet ze verkeerd?

‘Dan ontstem je de goden!’ legt Rijem nu uit. Ze gebaart naar een 

mat waar Lotti wel op mag zitten.

‘Het spijt me,’ zegt Lotti, maar ze ziet dat Rijem al niet meer boos is. 

Ze kijkt naar de emmer bruine verf in de hoek. De kwast steekt er 

nog uit.

‘Ik vind ons huis veel minder mooi, zo bruin.’

Rijem glimlacht. ‘Laat me je het verhaal vertellen van de kleine 

Garin.’



arin woonde met zijn ouders en broertjes en 

zusjes in een klein dorp hoog in de bergen.  

Ze waren er gelukkig. De familie had hun eigen 

rijstveld. Als het nodig was, konden ze de buffel van  

de buurman lenen om het land te bewerken. Garin was de 

jongste en hij moest voor de geiten zorgen. Elke dag ging 

hij met de dieren het bos in, en zo leerde hij de stemmen 

van het woud verstaan.

Op een dag landde een shamalijster op een tak vlak voor 

Garin.

De vogel zong luid en duidelijk. “Pas op voor de monster-

vogel! Hij eet je op met huid en haar.”

Garin bleef staan en hij vroeg de vogel: “Heb je het tegen 

mij?”

“Pas op voor de monstervogel,” herhaalde de shama- 

lijster. “Hij daalt vanavond van de bergtoppen naar je 

dorp. Verberg je, voor het te laat is!”

Garin begreep wat hem te doen stond. Hij draaide zich  

om en rende op zijn blote kakkies terug naar het dorp.

“Papa, mama, de monstervogel komt eraan. We moeten 

ons verbergen!”

Maar zijn ouders lachten hem uit. “Wie heeft je dat 

verteld? De shamalijster? Jongen, je hebt te veel fantasie!”

Die avond voor het slapengaan waarschuwde Garin  

zijn ouders en zijn broertjes en zusjes nog eens, maar 

niemand luisterde naar hem. 

Dus besloot hij zich in zijn eentje te verstoppen.  

‘G





Hij klom in de mangoboom op het erf en verborg zich 

tussen de bladeren.

Hij zat er nog maar net toen hij het klapwieken van 

enorme vleugels hoorde. Garin sloot zijn ogen, omdat hij 

hoopte dat het hem zou helpen bij het verstoppen. Toen 

hij ze de volgende morgen weer opendeed, waren zijn 

vader en moeder verdwenen. Zijn oudste zusje liep over 

het erf en riep hun ouders.

“Waar zijn papa en mama gebleven?” vroeg ze, toen ze 

Garin zag. “Vannacht heb ik met ons kleinste zusje bij 

tante en oom geslapen. En nu is iedereen weg!”

Garin liet zich uit de mangoboom zakken.

“Ze zijn allemaal meegenomen door de monstervogel!”

Maar zijn zusje geloofde hem niet. “Jij met je sterke 

verhalen altijd!”

Op dat moment landde de shamalijster in de mango-

boom, boven Garin.

“De monstervogel komt vanavond weer!”

Garin probeerde zo goed als het kon het dorp te waar-

schuwen, maar niemand luisterde. Dus zat er niets 

anders op om zich in zijn eentje te verstoppen.  

Hij probeerde het de nacht erna opnieuw. Maar weer 

luisterde er niemand. Na drie nachten waren alle  

bewoners van het dorp verdwenen... behalve Garin.  

Hij had het overleefd, omdat hij zich wel verstopt had.’
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‘Verstoppen is dus belangrijk. Je moeder heeft gelijk dat ze het huis 

bruin laat verven,’ zegt Rijem. ‘Hoe ging het verder met Garin?’ 

vraagt Lotti bezorgd.

‘Toen trok hij in zijn eentje de wijde wereld in, maar dat is weer een 

heel ander verhaal.’ 
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Waarom de maan verdwijnt

Zoals altijd is Lotti eerder wakker dan baboe. Ze laat zich zo zacht-

jes mogelijk van het bed glijden. Maar voor haar voeten de grond 

raken, opent baboe haar ogen.

‘Goedemorgen, non Lotti.’

‘Goedemorgen, baboe!’

Terwijl Lotti onder de klamboe door glipt, opent baboe de luiken en 

de deuren om de frisse ochtendlucht binnen te laten. Dit is mis-

schien wel het fijnste moment van de dag. Niet alleen omdat het 

koel is, maar vooral omdat alles nog moet beginnen. Je weet nooit 

wat er vandaag weer gebeurt! Buiten is het stil. Lotti hoort alleen 

het ruisen van water dat op de weg wordt gespoten. De mannen 

van de stad doen dat elke morgen, zodat het wegdek langer koel 

blijft. Hopelijk is de straat nog nat als ze straks naar school gaat, 

want dat ruikt zo lekker.

Op haar blote voeten loopt ze naar de wc. In de gang komt papa 

haar tegemoet.

‘Goed geslapen, meiske?’

Hij legt even zijn wang tegen de hare, om haar te laten voelen dat 

hij zich net geschoren heeft. De geur van zijn aftershave prikkelt in 

haar neus.

‘Mmm! Lekker glad!’

Als ze van de wc komt, klinkt uit de salon de klik van het knopje 

van de radio. Die zet papa elke ochtend aan voor de nieuwsberich-

ten. Lotti gaat op het geluid af. Niet vanwege het nieuws, maar 

omdat papa en mama daar zullen zijn. Op het moment dat Lotti 

over de drempel stapt, komt een mannenstem haar tegemoet.  

Het is niet dezelfde van andere ochtenden. Deze man spreekt 

langzamer, ernstiger.

Mama staat in haar uniform naast de radio. Ze stopt met het 

dichtknopen van haar jasje, terwijl ze haar ogen steeds verder 

openspert.

‘… genoodzaakt Japan de oorlog te verklaren,’ zegt de stem.
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Papa begint door de kamer te ijsberen, terwijl mama als bevroren 

blijft staan. Haar armen hangen raar slap langs haar zij.

‘Ik moet zo snel mogelijk naar kantoor,’ zegt papa na een poosje.  

‘Er moeten maatregelen genomen worden. En jij weet wat je hier te 

doen staat.’

Lotti staat nog steeds op haar blote voeten in de deuropening. Is ze 

onzichtbaar? Waarom leggen papa en mama haar niet uit waar het 

nieuws over gaat? Anders doen ze dat wel, in ieder geval sinds het 

oorlog is in Nederland.

‘Wat staat jullie te doen?’ vraagt ze dan. ‘Ik snap niet wat die man zei.’

Het blijft stil. Papa en mama kijken naar elkaar, alsof ze willen weten 

wie van hun twee antwoord geeft. Mama doet als eerste haar mond 

open.

‘Lotti…’ Meer dan dat komt er niet uit.

Papa loopt naar de landkaart achter zijn bureau. Daarop staan inmid-

dels zoveel vlaggetjes dat Lotti al een poos niet meer probeert te 

begrijpen wat er gebeurt.

‘Japan, dat is dit land. Weet je nog?’

Lotti knikt. Dat is ongeveer het enige wat ze nog wél snapt. Japan, dat 

is de slechterik.

‘Japan heeft Amerika aangevallen. Dat ligt hier.’ Papa wijst het aan op 

de kaart. ‘Amerika is onze vriend. Daarom heeft de gouverneur van 

Nederlands-Indië de oorlog verklaard aan Japan. Hem hoorde je net op 

de radio. Nu is het hier ook oorlog.’

Als Lotti ’s middags uit school komt, staat er bij de tangsi een onbeken-

de agent op wacht. Dat is jammer, want Lotti zou graag horen wat 

haar vriend de agent over de oorlog zegt. Op school heeft de juf 

ongeveer hetzelfde verteld als papa en mama vanmorgen, dus daar is 

Lotti niet veel wijzer geworden.

‘Kom, non Lotti!’

Baboe is minder geduldig dan anders. Gehoorzaam volgt Lotti haar en 

ze loopt de oprit op. Ze is er nog steeds niet aan gewend dat hun huis 

er zo anders uitziet. Het is net een groot donker dier dat zich tussen 

de bomen verschuilt voor de monstervogel. Waarom lijkt het vandaag 

net alsof het dier de ogen gesloten houdt? Eerder is het haar niet 

opgevallen.
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Hoe dat komt, ontdekt Lotti pas ’s avonds als de zon onder is en  

ze naar bed moet.

‘Wie heeft dat gedaan, baboe?’ Lotti legt haar hand op het kaft- 

papier waarmee haar hele slaapkamerraam is afgeplakt. ‘Nu 

kunnen we niet meer naar de maan kijken, zoals anders!’

Baboe haalt haar schouders op. ‘Alle ramen van het huis zijn 

afgeplakt. Vóór het licht aan gaat, moeten alle deuren ook gesloten 

zijn. Er mag geen streepje licht naar buiten vallen.’

Lotti’s keel voelt ineens dik.

‘Waarom niet?’

‘Dan kunnen de Japanse vliegtuigen ons vinden,’ zegt baboe zacht. 

‘Als je heel stil bent, gaan we samen naar buiten, naar de veranda.’

Op haar blote voeten sluipt Lotti achter baboe aan, door de gang 

naar de voorgalerij. In de verte klinkt de radio. Daar zitten papa en 

mama in de dichtgeplakte voorkamer naar te luisteren. Eenmaal 

buiten gaat ze stil naast baboe zitten, op het trapje van de veranda. 

Het huis is stikdonker, maar aan de hemel staan duizend lichtjes. 

Zacht begint baboe te vertellen.





eel lang geleden was er eens een herders- 

jongen die Amat heette. Elke dag trok hij met 

zijn koeien over het eiland om hen te laten 

grazen. Op een middag trokken boven zijn hoofd donke-

re wolken samen en het begon ineens hevig te regenen. 

Amat wilde schuilen en hij rende naar het dichtstbijzijn-

de bos. Hij struikelde en viel. Toen hij overeind kwam, 

stond hij oog in oog met een enorme slang. Amat 

begreep meteen dat het niet zomaar een slang was. Het 

moest Hala na Godang zijn, de slang die ’s nachts als 

sterrenbeeld aan de hemel stond.

Sissend wiebelde het dier met haar hoofd. Ze had 

honger, dat zag je zo.

Opgegeten worden door een slang? Daar moest Amat 

niet aan denken, zelfs niet als het Hala na Godang was. 

Hij bukte zich, pakte een handvol stenen en gooide die 

stuk voor stuk naar het dier.

“Ga weg, laat me met rust!”

Hij miste de slang, maar hij raakte wel iets anders.  

Wat was dat voor een gekraak dat hij daar hoorde? 

Amat keek langs het grote dier en zag toen dat hij alle 

eieren van de slang kapot had gegooid.

“Jij hebt mijn kinderen vermoord,” siste het dier woe-

dend. “Nu zal ik jou doden!”

Amat zette het op een lopen, maar de slang kwam hem 

achterna. Amat was de snelste van zijn dorp, maar de 

slang kon hem gemakkelijk bijhouden. De herdersjongen 

rende tot het einde van de wereld, maar de slang zat 

‘H



hem nog steeds op de hielen. Amat sprong in de lucht  

en rende daar verder, maar de slang volgde hem nog 

steeds.

Amat bereikte de maan. “Lieve maan, help me alsje-

blieft, Hala wil me opeten!”

“Hij heeft het verdiend, maan,” riep de woedende slang. 

“Die jongen heeft al mijn kinderen gedood! Daarom wil 

ik hem verslinden.”

De maan had medelijden met Amat en probeerde Hala 

uit haar hoofd te praten om wraak te nemen. Maar 

Hala was niet van haar idee af te brengen.

“Als je dan zo nodig iemand wil opeten, neem mij dan,” 

sprak de maan ten slotte. Ze begreep dat de slang al 

snel weer trek zou krijgen, omdat die nu eenmaal een 

heel groot lichaam had. “Ik weet het goed gemaakt,” 

ging de maan verder. “Je mag mij iedere maand op-

nieuw opslokken. Maar dan moet je deze herdersjongen 

laten leven.”

En zo gebeurde het. Zo komt het dat de maan elke 

maand opnieuw van de hemel verdwijnt, omdat de 

slang haar steeds weer opeet.’
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‘En omdat ze steeds weer groeit, komt de maan ook iedere keer 

weer terug,’ vult Lotti aan.

‘Zo is het,’ zegt baboe zacht.

‘Wat lief van de maan.’ 

Lotti legt haar hand in die van baboe en samen kijken ze in stilte 

naar de hemel. Tussen de twinkelende sterren staat de maan.


