
Kees de Kabouter, met negen jaar het jongste 
kind, had een rode puntmuts, bruine laarzen en 
een grote friemelfrons die je ook maar zelden 
vindt! Hoewel het leven van kabouters lastig kan 
zijn, had Kees het meestal toch echt wel fi jn,
maar de plek waar hij het liefst mocht wezen,
was bij zijn tante Katja, om een boek te lezen.
Als hij daar zat bij haar op schoot
- met wat thee en een sneetje brood –
dan voelde hij zich heerlijk thuis,
in die holle boom, in haar kabouterhuis. 
Maar op een dag bleef tante Katja alles vergeten!
Ze haperde en stotterde en zei verbeten,
“Maak je geen zorgen, Kees. Wat een gedoe.
Ik ben door Huntington gewoon een beetje moe.’’
Kees wist niet wat Huntington was...

Kees komt erachter dat tante Katja de ziekte van 
Huntington heeft. Zijn moeder legt het hem uit.

Kees en de 
friemelfrons
Door Kate Peters van Huntington’s WA
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In een oude, holle boom, hier heel ver vandaan,
leefden hele kleine mensjes,

een familie kabouters, zoals ze in sprookjes bestaan.
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Kees de Kabouter, met negen jaar het jongste kind,
had een rode puntmuts, bruine laarzen 

en een 

grote friemelfrons 

die je ook maar zelden vindt! 
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Kees maakte zich vaak zorgen,
zijn moeder wist dat heel goed,

(maar dan zei ze heel lief, zoals een moeder dat doet)

‘’Kees, ik kan je friemelfrons zien! 
Het lijkt wel alsof je fronst voor tien!”
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Kees besloot dan iets te gaan doen,
hij zei,

‘’Oké mama, ik ga!’’ en gaf 

haar een zoen!
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Want als die friemelfrons er eenmaal zat,
dan ging hij altijd het liefst op pad.

Hij greep zijn tas en ging sneller lopen,
en begon al blij op een avontuur te hopen!

Hij glimlachte terwijl hij ging tuinieren.
Hij lachte bij het zien

van de wormen en andere kleine dieren.

Toen was hij moe… en aan het einde van de dag,
was die diepe frons vervangen door een lach.
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Hoewel het leven van kabouters lastig kan zijn,
had Kees het meestal toch echt wel fijn,

maar de plek waar hij het liefst mocht wezen,
was bij zijn tante Katja, om een boek te lezen.
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Als hij daar zat bij haar op schoot
 - met wat thee en een sneetje brood -

dan voelde hij zich heerlijk thuis,
in die holle boom, in haar kabouterhuis. 

Maar op een dag bleef tante Katja alles vergeten!
Ze haperde en stotterde en zei verbeten,

“Maak je geen zorgen, Kees. Wat een gedoe.

Ik ben door Huntington gewoon een beetje moe.’’

Kees wist niet wat Huntington was,
 - ze was gewoon tante Katja - en ze moest naar bed toe.
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Later hoorde hij mama en papa in de woonkamer en bleef 
achter het gordijn luisteren. Tante Katja danste bij het lopen, 

hoorde hij ze fluisteren...
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Toen voelde hij in zijn buik iets wiebelen,
vlinders die bleven krabbelen en kriebelen.

En toen voelde hij nog wat en het deed hem zeer,
daar was die onprettige friemelfrons weer.

Maar toen…
Net toen hij er niet op 

durfde te hopen…
Zag hij ineens tante 

Katja aan komen lopen!

Zij had ook een friemelfrons, net zo groot en breed. 
Dat moesten de ‘gnoom-genomen’ zijn, of hoe dat ook heet.
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Toen bedacht Kees een meesterlijk plan,
ze moesten gaan dansen en zingen,

dat wist-ie zeker, daar werd tante Katja weer vrolijk van!

Hij vond haar rare bewegingen niet erg,
dat kon hij niet dwingen,

want voor Kees en Katja was het nu tijd…
…om op Dancing Queen te swingen!

Op ABBA was Katja altijd al gek,
ze danste en ze lachte en ze trok een gekke bek!

Het ging heel ver met deze sterren in de dop.
Ze gingen zich verkleden en …



13

...Z

ET
TEN DE HELE BOOM OP ZIJN KOP
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Samen zaten ze fijn te nachtbraken,
en in de ochtend moest mama ze wakker maken.

‘’Waar komt deze rommel vandaan!
En waarom heb je nog steeds een jurk aan!!’’
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“Mama, alsjeblieft
- wees niet boos,

we hoorden jullie gisteren
en er is iets loos.

Dus wat scheelt eraan?
Wie is Huntington

en waar komt hij vandaan?”

Mama zei, “Ga zitten,
mijn kleine spruit,

er is iets dat Huntington heet
en ik leg het je uit.”
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“Het verhaal begint met Karel, je oudoom van lang geleden,
En waar hij last van had, voelen wij ook in het heden.

Hij was de eerste waarvan we wisten dat hij Huntington in zijn genen had,
dat is de schuld van niemand, weet dat, lieve schat,

zo noemen we gewoon de symptomen die de familieleden hebben gehad.

Het zit in onze genen en we zien het in grote mate.
Het is ontzettend moeilijk, maar we moeten er wel over praten.”
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Ja, je mag heel veel vragen stellen.
En mensen die je vertrouwt zullen je alles vertellen.

En als je iemand kent die met Huntington leeft,
en papa of mama niet alle antwoorden heeft,

dan schrijf je of bel je of e-mail je ons vandaag.
Bij het Kabouterkantoor helpen wij jou graag.
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In de tussentijd zijn wij goed en lief voor elkaar.
Wij praten en leren en steunen anderen, jaar na jaar.

Die kleine kabouters zijn niet meer stil,
Huntington is geen geheim, we praten erover met wie dat maar wil.

We schamen ons niet voor ons verhaal,
de familie weet het en leren doen we allemaal.

Samen staan we sterk,
als touwen met een 

stevige knoop.
We hebben altijd 
liefde,goedheid en

bovenal hoop.
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Om een gesprek te beginnen
Gebruik deze quizvragen om de thema’s van 
dit verhaal met je kind te bespreken.

Wat is een friemelfrons?
• Kees is bezorgd of gestrest
• Het is een frons op zijn voorhoofd
• Bezorgdheid wordt ook wel angst genoemd

Waarom vergat tante Katja wat ze wilde zeggen?
• Omdat ze oud wordt
• Omdat ze zich moe voelt
• Omdat ze vanwege de ziekte van Huntington dingen vergeet

Hoe zorgt Kees dat hij zich beter voelt?

• Hij doet dingen die hij leuk vindt
• Hij gaat buiten graven
• Hij geeft de planten in zijn tuin water
• Hij leest boeken
• Hij knuffelt met zijn familie

Wat is een genoom? Wat zijn genen?

• Genen/genomen zitten in ons lichaam
• We krijgen sommige van onze moeder
• We krijgen sommige van onze vader
• Families delen vaak een aantal genen, daarom lijken 
  we soms zo op elkaar

Wat doet Kees om te zorgen dat Katja zich blijer en 
gelukkiger voelt?

• Kees is aardig
• Kees knuffelt zijn tante
• Ze lezen samen boeken
• Ze luisteren naar muziek en dansen

Zaten er echt vlinders in de buik van Kees?

• Nee, het betekent dat hij kriebels voelde in zijn buik
• Het was omdat hij bang/ongerust/nerveus was
• Het is de manier van het lichaam om ons te vertellen dat er 
  iets mis is

Mogelijke reacties van je kind en thema’s 
om over te praten
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Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat dit boekje je aan het denken zet 

en dat je vragen hebt. Neem dus gerust contact met ons op. 
Je kunt ons bereiken via info@huntington.nl 

Of stuur ons een brief:

Vereniging van Huntington
Postbus 91

4000 AB Tiel

Op onze website vinden vooral je papa en mama veel informatie over 
de ziekte van Huntington. Laat ze maar eens kijken op onze website:

www.huntington.nl
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