
 

Er was eens…een meisje dat Annetje Pannetje heette.  Nu zullen jullie wel zeggen dat dat een rare naam 

is, en dat is het ook wel, want ze heette natuurlijk niet echt zo. Misschien heette ze wel Anita Pamela, of 

Annechien Pans, of Annette Sowieso  in het echt. Maar zeker is dat ze in mijn 

verhaal Annetje Pannetje heet, want als je weet wat ze allemaal gedaan heeft, dan 

begrijp je best dat ze niet herkenbaar wil zijn. Niet herkenbaar in beeld, en ook niet 

op Internet. 

Maar ik heb haar wel gekend. Ik ben haar tegengekomen toen ze zo ongeveer elf 

jaar was. Elf jaar is een mooie leeftijd om voor het eerst een beetje te gaan 

nadenken over alles, en dat deed Annetje Pannetje dan ook.  

Ze woonde in een rechte straat in een huis dat een deel was van een rij van negen huizen die allemaal op 

elkaar leken. Ze hadden allemaal een voordeur links en een raam rechts en boven twee ramen en een 

voortuintje en een achtertuintje. Voor de huizen was een stoep, waarin voor ieder huis een boom stond 

en daarna was er een straat van zo ongeveer zes meter breed. De bomen waren allemaal verschillend. 

Voor het éne huis stond een linde, voor het volgende een beuk, en voor het volgende een eik, enzovoort. 

En aan de overkant van die straat was er weer een stoep en daarachter waren de huizen aan de overkant 

en die hadden allemaal een voordeur rechts en een raam links en boven twee ramen en een voortuintje 

en een achtertuintje en ook daar stonden allemaal verschillende bomen voor. De straat kwam uit op een 

wat grotere straat waar meer auto’s door konden rijden en waar oversteken dus gevaarlijker was voor 

kinderen, en aan die straat stond de school waar Annetje Pannetje naar school ging en waar ze leerde 

optellen, vragen beantwoorden op een werkblad en opletten wat de juffrouwen zeiden. Of niet opletten, 

maar daar gaat mijn verhaal niet over. En aan het einde van de grote straat was een park met een vijver 

er in.  

Annetje Pannetje had een moeder en een buurman. De moeder van Annetje werkte de hele dag en soms 

ook ’s avonds in een restaurant waar ze  pasta’s maakten, en daarom had ze alleen maar tijd om met haar 

dochter te twitteren, en niet om voor haar te koken, en daarom at Annetje ook heel vaak pasta’s uit een 

pannetje dat haar moeder altijd meenam van haar werk. En ook de buurman was er vaak niet, maar als hij 

er was stond zijn auto voor zijn deur en dan ook voor de deur van Annetjes huis, dus langs de lengte van 

twee huizen, want zo groot was die auto. En als de buurman een keer niet werkte, dan poetste hij zijn 

auto, want daar zat wel eens vogelpoep op. En dan was de hele straat nat en vol zeep.   

En nu mijn verhaal. Op een dag in februari kwam de buurman aan deur van Annetje Pannetjes moeder. Hij 

zei: “buurvrouw, ik heb een geweldig idee. U werkt heel hard en ik werk heel hard en als ik thuis ben wil ik 

rustig voor de TV zitten. Ik vind het zelfs niet leuk om zo vaak mijn auto te moeten wassen. Bovendien 

moet ik ook mijn voortuin en mijn achtertuin wieden en ik moet er bolletjes in planten en de heg knippen. 

Het is me allemaal te veel. Wat zou je ervan denken als we in onze tuinen mooie tegels legden, en de 

gemeente vroegen de bomen te kappen? Die tegels kosten wel even wat geld, maar dan hebben we ook 

wat. En als de gemeente al die bomen nou kapt, dan hebben we nooit meer blaadjes om op te vegen en 

er zijn geen vogels meer die op mijn auto poepen. Ik hoef dan niet iedere keer de auto te wassen en we 

hoeven ook nooit meer te snoeien en bolletjes te planten. We halen in de lente een pot bij de supermarkt 

met een paar viooltjes er in en als die zijn uitgebloeid, gooien we de hele zaak in de kliko. Wat vind je 

ervan? Als we het samen doen, kost het ons vast minder.” 

Daar had de moeder van Annetje Pannetje wel oren naar. Tenslotte vond ze het ook tijd worden om eens 

wat meer tijd te hebben, misschien zou ze ook wel eens voor de TV willen zitten. En misschien  kon ze dan 

eens patat voor Annetje bakken, in plaats van pasta’s mee te nemen, dacht ze. En ze zei dus ja. 



Ze zochten mooie grote grijze tegels uit. Die waren mode, zei de tegelhandel. En wat in de mode is, is 

mooi. Er kwamen twee grote mannen die de twee tuinen vol zand stortten en de tegels vast sloegen en 

toen waren de tuinen klaar. Daarna kwam de gemeente en die zaagde de bomen om. Dat duurde een 

tijdje want de bomen gaven niet erg mee. De hele straat lag onder de grote en kleine takken en er waren 

een heleboel bladeren, zoveel dat de tuinen nog één keer onder waaiden, maar dat was voor het laatst. 

En toen alles was opgeruimd was de straat zo schoon en zo recht, dat alle buren verderop ook één voor 

één ervoor kozen om het voorbeeld van de moeder van Annetje Pannetje en de buurman te volgen. En 

het fijne vonden ze dat de vogels ook weg waren zodat ze nooit meer de auto’s konden onderpoepen. 

En het werd lente. De zon was warmer dan anders, en ook dat was fijn, vonden de mensen in de straat. Ze 

gingen op hun stoepen zitten, die nu groot genoeg waren geworden voor enorme ligstoelen en zetten 

grote zonnebrillen op, zodat ze precies op filmsterren leken. En ze deden oordoppen in omdat de grote 

weg nu veel beter te horen was, nu er geen bomen en struiken meer waren,  en Annetje zette het lege 

pannetje van de allerlaatste pasta die haar moeder had meegebracht op haar hoofd, omdat ze de zon wel 

erg vond steken. In de middagen werd het meestal voor  iedereen te warm en daarom deden de mensen 

de gordijnen en de lamellen dicht tegen de hitte, ze zetten ventilatoren aan om het wat koeler te krijgen 

en zetten de koelkasten harder om ijsblokjes op hun hoofd te kunnen leggen, en zo voelden ze zich wel 

weer lekker.   

Ondertussen hadden de burgemeester en zijn gemeenteraad meer huizen en fabrieken laten bouwen in 

de stad. Je moet weten dat het een tijdje niet zo goed ging in de gemeente. Niemand had meer genoeg 

geld, en als mensen geen geld meer hebben, kunnen ze ook geen belasting meer betalen, en dus moest 

de burgemeester op zoek naar geld. Nu had de gemeente ze nog wat parken en oude landerijen in bezit 

en dat was een uitkomst. De bomen in de parken en op de oude landerijen werden gekapt, de boerderijen 

gesloopt, en op de nieuwe grond bouwde men huizen en fabrieken.  Die huizen en die fabrieken werden 

verkocht aan rijke mensen en rijke fabrieksdirecteuren die genoeg belasting konden betalen, en zo had de 

gemeente weer geld. 

De nieuwe woonwijken en de nieuwe fabrieksterreinen werden in de lente officieel door de koning 

geopend en de burgemeester liet een kermis komen om de opening feestelijk te vieren  en bestelde een 

nieuwe ambtsketen bij een bekende kunstenaar, zo blij en trots was hij, dat hij dit allemaal had bereikt en 

dat hij nu genoeg geld had voor zijn stad. 

Annetje zat tijdens de openingsfeesten wel veel in de draaimolen, maar dat kan toch niet de reden zijn 

geweest, waarom ze vaak niet lekker was als ze thuiskwam. Ook de patat die haar moeder nu bakte kan 

het niet zijn geweest. Het moet de warmte zijn geweest, waar ze last van had, en daar hielp het pannetje 

onvoldoende tegen. In ieder geval was ze vaak misselijk en tegen de tijd dat het zomer werd, begon ze te 

hoesten.  

De dokter vermoedde dat ze niet tegen het stof en de fabriekslucht kon, of dat ze daar misschien 

overgevoelig voor was, wat wel meer bij kinderen voorkwam, zei hij, en schreef haar een drankje voor.  En 

omdat de meeste kinderen inde straat van Annetje pannetje ook hoestten, verkocht de apotheek veel 

drankjes, zodat die ook een nieuw pand kon betrekken in de nieuwe wijk. 

De kinderen moesten binnen blijven van de dokter, maar omdat kinderen nu eenmaal kinderen zijn, lukte 

dat niet zo erg. Ze zagen elkaar op straat en toen bleek dat ze bijna allemaal hoestten,  en dat de straat zo 

stoffig was en dat het er niet meer lekker rook en het er ook niet meer zo mooi uitzag als in het begin. En 

ze begrepen dat er iets aan gedaan moest worden. 

“We moeten naar de burgemeester,” zei Annetje Pannetje, ”uche-uche, zo kan het niet langer.“ En ze 

zette het pannetje op haar hoofd tegen de zon en met zijn allen gingen ze naar het gemeentehuis. Dat 



was een groot gebouw, met een hoge stoep en het was net verbouwd. Dat begrijp je, een stad die geld 

heeft, moet dat ook gebruiken. En je kunt ook nog laten zien dat je een mooier gemeentehuis kunt 

bouwen dan een andere stad. 

Binnen in het stadhuis vroegen ze of ze de burgemeester konden spreken. “Ik zal eens kijken of hij er is,” 

zei de portier die in de portiersloge achter een paar grote computerschermen zat, “namens welke 

organisatie komt u?” “Uche-Uche,” zei Annetje en barstte uit in een geweldige hoestbui.  De portier keek 

verbaasd, maar hield zich goed. Ik zal melden dat de stichting ‘Uche’ een onderhoud vraagt, zei hij. Hij 

verdween met de lift maar was al snel terug. “Er mogen drie kinderen mee naar binnen,” zei hij, “niet 

allemaal, dus.” 

Annetje en een jongetje en een meisje die aan de overkant van haar straat woonden, gingen mee naar de 

burgemeester. Maar ze stonden al snel weer buiten. “hij kan er niks aan doen, zeiden ze. Het stof en de 

stank komen door de gebouwen en al die gebouwen staan er nu en die hebben een hele hoop geld gekost 

en die kan hij niet zomaar weer afbreken”.  

“Dat begrijpen we wel,” zei het jongetje van de overkant, “maar hij heeft ook al die oude boerderijen en 

de bomen afgebroken, dus waarom laat hij dan al die stinkdingen staan? “. “Omdat ze belangrijker zijn 

dan wij”, zei Annetje.  

“Maar dan moeten we zorgen dat wij belangrijker worden,” zei het overkantjongetje. “Dat is een goed 

idee,”  zei Annetje, “ik zal er over nadenken”. En toen gingen ze allemaal naar hun straat terug. 

Ondertussen begon het zachtjes te regenen. Dat was eerst wel lekker, want alles werd minder stoffig door 

de regen, maar toen ze bij hun straat kwamen, zagen ze dat alle grijze tegels in hun tuinen helemaal vol 

vlekken zaten. De buurman stond heel verdrietig voor zijn huis met een paraplu op, en veegde met een 

schoonmaakmob over de vlekken, maar ze gingen niet weg. “Och, och, mijn mooie dure tegels,” 

jammerde hij,” dit is nog erger dan vogelpoep. Ik krijg het er nooit meer af!” 

En ook Annetjes moeder keek bezorgd naar buiten van achter het raam beneden naar haar tegeltuin, met 

een schaal patat in de hand. Annetje ging naar binnen, maar ze had geen trek meer in patat. 

En het bleef maar regenen. Het regende en het regende, de straat werd nat en de tegeltuinen werden 

nat, en nog natter en natter. En tenslotte werd de straat een soort vijver en liep over. 

Eerst was dat wel leuk, want het overkantjongetje had 

nog een opblaasboot van zijn vorige vakantie, maar toen 

ze daar met zijn drieën een tijdje in hadden gevaren, 

konden ze haast niet meer thuis komen, en ze moesten 

het water in om de boot naar huis te trekken. En de wind 

ging ook waaien en het water begon te stromen en te stromen. En toen hun straat helemaal was 

volgelopen, stroomde het water verder over de tegels van de tuinen en over de drempels van de huizen 

en daarna naar het laagste stuk van de stad, want dat doet water altijd, en toen liep het park van vroeger, 

dat kermisterrein was geweest, langzamerhand vol tot een meer.  Een vies meer, want alle straatvuil 

kwam erin terecht.  

En toen begreep Annetje Pannetje wat ze moesten doen. Ze ging naar de overkant en ze gingen met zijn 

drieën op de bedden van de ouders van het overkantjongetje en het overkantmeisje zitten. “We moeten 

de bomen terugplanten,” zei Annetje, “en wel direct. We moeten iemand hebben met een kraanwagen 

met hele hoge wielen die boompjes uit het bos kan halen en weer in de straat plaatsen en we moeten alle 

tegels uit de tuinen halen, dan kan het water weer weglopen, en we moeten de fabriek stilleggen als het 



warm is en bij alle nieuwe huizen bomen zetten en struiken en gras en bloemen. En dan moeten we nog 

wel heel lang wachten tot alles weer is opgegroeid, maar op een dag is dat zo. Dat is zeker. “ 

En zo gebeurde het. Annetje belde haar vriend Pluk met haar 

smartphone, en die beloofde onmiddellijk te zullen komen, met zijn 

kraanwagen. En toen ze buiten kwamen stond hij voor in de straat en 

alle regen was opgehouden. Maar er was nog wel veel modder. En het 

stonk nog verschrikkelijk. En er was een hoop te doen. Ze werkten en 

werkten, hoe lang ben ik vergeten, maar toen alles weer een beetje 

groen was en overal kleine struikjes stonden en boompjes en gras, 

gingen ze naar de burgemeester en ze vroegen of ze opnieuw met 

hem konden praten. 

De portier ging mee naar binnen. De kraanwagen mocht op de parkeerplaats staan, even maar, want bijna 

was het koopavond en dan kreeg hij natuurlijk een boete.  

De burgemeester keek een beetje bedremmeld naar de vier kinderen en beet verlegen op zijn nieuwe 

ambtsketting waarop de beroemde kunstenaar een reeks zilveren vogeltjes had uitgebeeld. “Het is wel 

een goede oplossing”, zei hij, “alleen ik heb een probleem”.  

Hoezo, vroegen de kinderen. “Nu , jullie hebben nu weer alles groen gemaakt, 

maar straks komen er mensen die dat groen weer allemaal te veel werk 

vinden, of niet mooi, en dan begint de hele geschiedenis weer van voren af 

aan. Ik kan de mensen niet dwingen om hun tuin niet te betegelen, en de 

fabrieksdirecteuren zullen vast heel boos op mij zijn als ze hun fabrieken niet 

mogen laten draaien, en dan zullen ze willen dat ik hun schade betaal. En ik 

kan ze ook niet missen, want ze verdienen geld voor de stad. Ik kan ze toch 

moeilijk vertellen dat ik al die maatregelen neem omdat anders de kinderen 

ziek worden en de boel onderloopt. Wat moet ik nu toch doen?” En hij beet 

heel hard op een van de vogeltjes, zodat het bijna piepte. 

De kinderen wisten het even niet meer en keken naar de portier. Zou die een oplossing weten?  

De portier plukte een beetje in zijn bakkebaarden en vroeg beleefd of hij de computers aan mocht zetten 

in de werkkamer van de burgemeester. Dat mocht hij. En toen zocht hij op een van de grote schermen  

een grote kaart op van de gemeente met allemaal lijntjes en kleurtjes. “Kijk,” zei hij, “hier zie je allemaal 

groene blokjes, dat zijn de plekken in de gemeente waar het groen moet zijn, en die paarse plekken zijn 

de plekken waar de fabrieken mogen staan. Daar staan ook nummertjes in, van één tot zes. Als we de 

plekken rond de huizen nu wat groter maken en de nummertjes wat lager, dus bijvoorbeeld alleen de 

nummertjes één tot en met drie op de paarse plekken. Dan zijn de tuinen groen en stinken de fabrieken 

minder, want de fabrieken van nummer zes stinken het meest en die van nummer één het minst. Dan 

hebben we de wet veranderd, en naar de wet moet iedereen luisteren. Ook de burgemeester en ook de 

fabrieksdirecteuren en ook de mensen op straat.” 

Dat was nu eens een goede oplossing, maar of die gewerkt heeft? 
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