Het verhaal van August
August wist niet wat er met hem aan de hand was.
Het leek wel of hij altijd van slag was.
In de zomer had hij het altijd koud en in de wineter had hij het altijd te warm.
Elk jaar ging zijn moeder wel 2 keer met August naar de dokter toe. Steeds weer met de
zelfde klacht: Onze August heeft het te warm of onze August heeft het te koud.
August vond het zelf heel vervelend. Als alle kinderen in de zomer lekker in hun korte
broek buiten speelde, dan zat hij met een boek dicht bij de kachel. Het liefst wilde hij dan
sneeuwvallen gooien en schaatsen, maar in de zomer kon dit niet.
Als hij jarig was, als er dus genoeg sneeuw lag om sneeuwballen en een sneeuwpop te
maken, wilde August altijd zwemmen in de sloot die achter het huis liep, of kikkers
vangen. Elke jaar was dit een terugkerend probleem.
Niemand wist hoe dit komt komen.
Tot August 11 jaar werd. Van te voren had August al gezegd dat hij hoopte dat hij niet
nog vreemder zou worden, want elf was nog steeds het gekken getal. Hij vond zichzelf al
gek genoeg en wilde niet nog meer afwijken van alle andere mensen.
Precies op zijn elfde verjaardag, op vrijdag 13 februari, kwam Krypto, de dorpsgek van 3
dorpen verder langs. Ineens stond hij voor de deur en vroeg of hij de elfde verjaardag
van August mocht hebben. August keek heel vreemd. Waarom zou een oude man als
Krypto zijn verjaardag willen hebben? Wat had August er aan als Krypto zijn verjaardag
kreeg en hoe zou hij dat willen doen?
Allemaal vragen waar een normaal mens geen antwoord op zou weten.
Krypto wist er wel antwoord op.
Hij legde uit dat de elfde verjaardag de dag van gekte was. Vooral als iemand in de elf
jaar er voor al duidelijk tekenen gaf van afwijkend gedrag, dan had Krypto er alles voor
over om de elfde verjaardag te mogen hebben. Krypto had eens in de elf jaar een
verjaardag nodig om zelf gek genoeg te blijven om als dorpsgek te kunnen overleven. Zo
deed hij het al meer dan 200 jaar.
In alle dorpen werden de dorpsgekken in de loop van de jaren te oud om als symbool van
het dorp langer te kunnen rondlopen en moesten ze vervangen worden door een jongere
dorpsgek. Het duurde altijd vele jaren voordat iedereen gewend was aan de nieuwe
dorpsgek en dat was niet goed voor de stemming in het dorp.
Elk dorp vond vrede en rust als ze een echt en goede dorpsgek hadden. Alle
onverklaarbare dingen die gebeurde, daarvan kon de dorpsgek de schuld van krijgen.
Al er iets spoorloos verdween en niemand wist waar het gebleven was, dan kreeg de
dorpsgek de schuld. Als een rijke en wijze boer vergeten was om zijn gereedschap te
onderhouden waardoor het stuk ging, dan kreeg de dorpsgek het gemopper. Zo kon
iedereen zijn eigen tekort schieten afschuiven aan de dorpsgek.
Maar voor de veiligheid van het dorp was een goed dorpsgek ook nuttig.
De veldwachter of wijkagent kon niet overal tegelijk zijn. Doordat de dorpsgek door veel
mensen niet serieus genomen werd, ging men gewoon door met het bespreken van
allerlei gemene plannen. Zelfs als Krypto binnen gehoorsafstand was, zwegen ze nog
niet. Zo wist Krypto altijd precies wie een inbraak wilde gaan doen of een paard stelen of
een koe ontvoeren. Als hij doorhad dat een koe gestolen werd bij een rijke boer door een
arme man, dan was Krypto nog als eens aan de andere kant van de streek. Maar als hij
hoorde dat de enige melkkoe van een arme boer op het verlanglijstje stond van de
dieven, dan maakte hij zo veel lawaai vlak voor de diefstal, dat de boer uit bed kwam en
zo de diefstal niet zou kunnen plaatsvinden.
Nu was Krytpo bijna te oud geworden om nog langer voor dorpsgek te kunnen doorgaan.
Maar er was nog één mogelijkheid dat hij om 11 lange jaren door macht gaan. Als hij nu
de verjaardag van August mocht hebben, dan zou alles goed komen.
August begreep ondertussen best dat Krypto meer aan zijn elfde verjaardag zou hebben
dan hij. En eigenlijk vond hij zijn verjaardag niet zo heel belangrijk. Maar Krypto had ook
gezegd dat hij er alles voor over zou hebben om deze verjaardag te mogen hebben.
Misschien kon Krypto hem wel helpen.
August wenkte naar Krypte en samen liepen ze een stukje van het huis af. August
vertelde aan Krypto dat hij een probleem had. Dat hij zo graag op zijn verjaardag wilde

zwemmen en kikkers vangen en over een half jaar, als dit zou kunnen, wilde hij alleen
maar sneeuwballengooien en sneeuwpoppen maken.
Krypto schoot in de lach. Allicht was zijn gevoel voor temperatuur en seizoen in de war.
Hij werd August genoemd omdat hij het achtste kind in de rij was en daarom naar de
achtste maand in het jaar genoemd. Maar hij was is Februari geboren. Zijn ouders
hadden hem een naam moeten geven die beter bij de winter zou passen.
Om van naam te veranderen was het nu al veel te laat voor. Dat kan alleen nog in de
eerste 3 maanden. Maar na elf jaar heeft het geen zin meer.
Wel kon Krypto er voor zorgen dat August een half eerder jarig zou zijn. Dus zou August
op 13 augustus al twaalf worden.
In ruil voor de elfde verjaardag beloofde Krypto dat August over een half jaar weer jarig
zou zijn.
En zo gebeurde het ook.
Toen August 12 werd, op 13 augustus, had hij net als elk jaar op zijn verjaardag zin om
te zwemmen en kikkers te vangen. Voor het eerst was dit geen probleem. Het was buiten
al weken lang 25graden en de kikkers hoorde je elke avond in de sloot luid kwaken.
Pas enkele jaren later hoorde August van een jongen die 30 kilometer verder woonden.
Hij was nu 5 jaar oud en alles aan die jongen was vreemd. Alles was eigenlijk gek.
Niemand wist echt goed wat er met die jongen aan de hand was, maar August had al een
vermoeden. Hij ging eens informeren wanneer die jongen geboren was en een simpele
rekensom leerde hem dat de jongen op een maand na 11 jaar jonger was dan August.
August wist genoeg. Deze jongen zou op zijn elfde verjaardag bezoek krijgen van Krypto
en daarna zullen alle problemen opgelost zijn.
Krypto zou weer 11 jaar meer de dorpsgek kunnen zijn.

