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Spiegelverhaal voor de kinderen: ‘Een eigen weg’ (Verhaal geschreven 
door Andrea met aanpassingen voor de vertelling door Els Wisse) 
gebruikt tijdens familieviering met thema: Mijn zegen heb je 
 
Zwarte dia 
Ja hoor, het is weer zover. Op de stoep stoten mensen elkaar lachend aan. Wij vrolijken de straat 
op, wij brengen blijdschap, zegt Mama altijd. Karlijn schaamt zich enorm. 
De familie van der Ham heeft een volkswagenbusje. Zo'n ouderwetse, dat weleens als kampeerbus 
wordt ingericht. Met van die geblokte gordijntjes. 
Papa heeft de bus roze laten verven. Op het dak? Een grote bruine worst. Van de voor- tot de 
achterkant.  
 
Dia 1 
Dat is wel duidelijk hè? Kijk maar. 
 
En als Karlijn haar achternaam zegt, krijgt ze meteen te horen: o dan bin jie d'r zeker een van de 
slager. Dat is de nette versie. Achter haar rug noemen ze haar er een van Keutje. Weet je wat een 
keu is? [In de Zeeuwse taal betekent keu: varken] 
Karlijn is ook nog eens gezegend met een echte Van der Ham neus. Aan het eind wipt die een 
beetje omhoog. 
 
Het hele gezin zit in de bus: papa, mama, de tweeling, Karlijn en haar jongste broertje. Ze zijn 
onderweg naar een familiefeest. Oom Erwin viert zijn verjaardag met een barbecue. 
 
Zwarte dia 
Het is een mooie omgeving waar de bus rijdt, maar Karlijn merkt het niet. Ze denkt nog aan 
gisteren. Toen heeft ze het eindelijk gezegd. Dat ze geen vlees meer wil eten. Karlijn wil 
vegetarisch eten. Ze heeft er lang over nagedacht. En toen de moeder van haar beste vriendin Lot, 
zei: “Als jij het gevoel hebt dat je zo wil leven, door zo veel mogelijk aan het milieu te denken, 
moet je het doen, Karlijn!” Dat gesprek gaf haar moed. Toen durfde ze het te zeggen. 
 
Nou ja, zeggen, het was een stortvloed aan woorden, toen ze eenmaal begon te praten. “Sorry Pap, 
sorry Mam, ik weet dat het gek is: de dochter van de slager die geen vlees wil eten. Maar ik wil 
geen vlees meer eten.” 
 
Papa en mama luisterden alleen maar. “Ach kind toch, hoe lang loop je hier al mee rond.” “En ik wil 
NIET naar die stomme barbecue!  Als er vlees overblijft, zijn die koeien en varkens voor niks 
doodgegaan!”, riep Karlijn. Toen is ze naar boven gerend. 
 
Dia 2 
Maar ja, ze moest natuurlijk wel mee, de volgende dag. 
 
Oom Erwin heeft er werk van gemaakt. Er staat een grote tent waar een deel van de familie al met 
elkaar zit te praten.  
 
Dia 3 
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Gelukkig, haar nichtje is er ook. Na het handen geven - o wat ben je groot geworden - gaan ze 
samen een rondje rond de wei.  
 
Dia 4 
Praten over de scouting, Karlijn vergeet het vervelende dat gaat gebeuren. 
Ze zien de rook al omhoog kringelen als ze teruglopen.  
 
Dia 5 
Papa is enthousiast aan het vertellen over de nieuwe kruidenmix voor zijn worsten. Hij heeft een 
koelbox vol worsten meegenomen. Om te proberen. 
Opa is ook slager geweest vroeger. En oom Erwin werkt in een slachterij. En papa's zus, tante 
Liesbeth, is getrouwd met - jawel - een slager. 
 
Iedereen zit in de kring. Het liefst heeft Karlijn zich verstopt, zo van: ik doe even niet mee, ik hoor 
hier niet bij. 
Maar ja, Opa vraagt stilte, om te bidden voor het eten. Hij praat dan altijd een beetje gek. Anders 
dan anders. 
 
Dia 6 
Daarna is oom Erwin aan de beurt. Hij heeft een oranje bord in zijn hand. “Let even op allemaal, dit 
is voor Karlijn.” Op het bord ziet ze een portie saté en burgers. He? Karlijn is verbaasd. Wat gaat er 
nou gebeuren? 
 
“Ja mensen, Karlijn heeft besloten om geen vlees meer te eten.” Oom Erwin laat er een hartelijke 
lach achter horen. “Die durft hè? Een Van der Hammetje met lef.” 
Karlijn kijkt verbaasd naar Papa en Mama. 
 
Dia 7 
Op dat moment staat de tweeling op het punt met elkaar te gaan schermen met de 
barbecuetangen. 
“Hela, musketiers, wacht nog even, straks mag je elkaar de pan in hakken.” De grote mensen 
lachen en de jongens houden op en worden weer even stil. 
 
Dia 8 
“Karlijn, ik vind het heel erg goed dat jij voor jezelf een besluit genomen hebt”, gaat oom Erwin 
verder. “Want jij wilt goed voor onze aarde en de dieren zorgen hè? Jaha, Papa heeft het me 
verteld”, zegt ome Erwin bij het zien van de vraagtekens op haar gezicht. 
 
“Nou, het lijkt mij - hij houdt zijn hand voor zijn borst - niet makkelijk om die heerlijke, die 
sappige worsten van je vader voortaan te laten liggen. 
Ik vind het dapper Karlijn! Dus let op allemaal: op dit bord liggen vleesvervangers, die zijn alléén 
voor Karlijn. 
En, lieve dochter van mijn broer, we gaan geen vlees weggooien. We bakken alles wat niet 
opgegeten wordt op en dan vriezen we het in. 
Eet smakelijk allemaal.” 
 
Dia 9 
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De aanval begint, ja, op het eten hè? De tweeling moet, tot hun spijt, de barbecuetangen inleveren. 
Die hebben alweer iets nieuws bedacht, met de zwarte kooltjes voor de barbecue kan je ook leuke 
dingen doen... 
 
Karlijn voelt zich erg blij worden. Door de woorden van haar oom, maar nog meer om Papa en 
Mama die lachend naar haar kijken. Het is goed! Karlijn kan vega worden. Karlijn van der Ham, de 
dochter van de beste worstenmaker van Nederland. Het wordt nog een heel gezellige barbecue. 
Maar het fijnste is, dat Karlijn mag zijn wie ze wil zijn. Een meisje dat geen vlees eet, ook al komt 
ze uit een slagersfamilie  
 
Dia 10 
[fluisterend:] en ook al heeft ze een varkensneus. [Duw het puntje van je eigen neus omhoog 
zodat het lijkt op een varkensneus. Doe dat met je vinger, of gebruik een glazen plaat.] 
 
Dia 11 tijdens de vragen. 
Er wordt gereageerd door de kinderen en volwassenen. 
 
Met dit verhaal willen we iets leren over wat zegenen is. 
Wat denk je wat is zegenen? 
Waar gaat het in dit verhaal over zegenen? 
Kan jij zelf ook iemand zegenen. 
Later vanmorgen kan je nog meer nadenken of praten over wat zegenen is. 
 


