
Zaterdag 18 mei 1974 - Picknicken in het plantsoen 
 
Het is mooi weer. Het is lekker warm buiten. En we willen met een groepje van vijf gaan 
picknicken in het plantsoen. We vragen of we onze plastic veldflessen mogen vullen met 
ranja. Ik wil natuurlijk de oranje ranja. Verder bedelen we om wat snoep. Tenslotte vragen 
we een plaid om op te zitten.  
Dan kan het avontuur beginnen. We verdelen alle bagage, steken de straat over en lopen de 
100 meter naar het plekje op het grasveld dat wat beschut is door de bosjes. Er groeien heel 
veel madeliefjes! De meiden gaan er armbanden van maken. Hmm, eigenlijk is het voor 
meiden, maar ik denk dat ik dat ook wel leuk vind. Omdat het zo warm is, is het na het 
bloemetjes rijgen hoog tijd om wat te drinken. De veldfles wordt opengedraaid, waarna de 
bekers gevuld en uitgedeeld worden. Ook het snoepgoed wordt aangesproken. En dan 
gewoon even lekker liggen en rond kijken naar alle mensen om je heen.  
Er komt een meisje langs fietsen. Ze stopt bij ons. In de fietsmand heeft ze een schattig klein 
hondje. Een puppie. Ze vraagt: “Willen jullie een hondje?” Of ik een hondje wil? Ja natuurlijk 
wil ik een hondje! Ze remt mijn enthousiasme af en zegt dat we eerst toestemming moeten 
vragen bij onze ouders. Ik loop zo snel mogelijk naar huis. Het meisje fietst achter me aan. 
Daarachter komt de rest met alle spullen en een wapperende plaid.  
Pa kijkt bedenkelijk en zegt dat het niet kan; we hebben een slagerij. En een hond en slagerij 
gaan niet samen. Ik smeek en laat zien hoe lief het hondje is. Pa krijgt het moeilijk. Tja, het is 
inderdaad een schattige pup. “Nou, vooruit dan maar!” zegt hij. Ik ben dolgelukkig: ik heb een 
hond! Hoe moet het hondje heten? vraagt iedereen. Hmm, dat weet ik niet. 's Avonds besluit 
ik dat het hondje Sheltie moet heten, naar het boek 'Jack en Sheltie'. 
 
 


