
 

 

Oefening: Schrijf een dialoog over een Jugendstil wandelstok met zilveren greep.  

 

 

Erven 

“Maar je wilt toch zeker nog wel meer?”, vraagt Jeane, “de secretaire of de Friese klok, 

zijn luie stoel, zijn jachtgeweer?”  

“Nee”, zegt Jules, “alleen zijn wandelstok”, meer hoef ik niet. 

“Helemaal niets?”, probeert ze nog eens. Dat is nou typisch iets voor Jules, denkt ze, 

altijd iets aparts. Die rare voorkeur voor alleen maar vaders wandelstok.  

“Dan zul je zien dat je over een paar maanden al spijt hebt dat je niet meer wilde 

hebben, hoor Jules.”  

“Alleen zijn wandelstok”, herhaalt Jules rustig.  

Het irriteert haar. Voor ze het weet flapt ze eruit: “Wat moet je nou toch met alleen die 

wandelstok? Zoveel waarde vertegenwoordigt dat ding heus niet. Ja, je kunt er een 

borrel in meenemen, maar dat is dan ook het enige.” 

“Nee, dat kwam pas veel later, dit is een Jugendstil wandelstok, een degelijk stukje 

werk zonder poespas. Wel raar dat jij – die papa het beste zegt te kennen – dat dan weer 

niet weet. Hij had ‘m al voordat wij geboren werden.” 

“Nouja, whatever. Ik betwijfel trouwens of dat Jugendstil is. Maar goed, als je maar niet 

straks komt zeuren dat we iets hadden moeten bewaren voor je. Je kunt het nu nog 

zeggen. Trouwens, wou je zeggen dat jij papa beter kent? Je was er nooit.” 

Touché! Daar moet hij zijn zus gelijk in geven. Hij heeft zijn ouders veel te weinig 

bezocht, en heeft dat altijd goedgepraat door te zeggen dat het niet de kwantiteit is die 

telt maar de kwaliteit.  

“Ja, Jeane, dit is Jugendstil, dat weet ik zeker. Een stijl die voornamelijk gebaseerd is op 

de natuur, daarom ging papa’s voorkeur ernaar uit.” 

 

Hij denkt terug aan zijn jeugd en aan de vele uren die hij samen met zijn vader 

doorbracht: samen kuieren over het land, avondwandelingen door de boomgaarden en 

over de dijk. Tijdens de jacht of tijdens bezoekjes aan kerk of familie, altijd ging de 

wandelstok mee. Het zijn mooie herinneringen die passen bij het beeld dat hij van zijn 

vader wil bewaren. Maar leg dat maar eens uit aan een materialistische zus.... 

 


