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3. Een knoop  
 
Madame Poubelle vindt in de vuilnisbak van meneer Jansen een knoop. Een gouden knoop met een 
anker erop. Wat is dat voor een knoop, Madame Poubelle? ‘Dat is een knoop van een jas van een 
zeeman’, zegt ze. En: ‘Door een anker kan een boot niet wegdrijven.’ Ze wrijft de knoop mooi op aan 
haar jurk. Wat moet je met een knoop van een zeeman?  
Madame Poubelle gaat naar huis en maakt van de knoop een oorbel. Eén oorbel, Madame Poubelle, is 
wel weinig, als je twee oren hebt.                                                               
 
Madame Poubelle neemt de ene knoop in haar handen. Ze kijkt naar de knoop. ‘Het anker is het teken 
van de hoop’, zegt ze, ‘ik hoop, is het zelfde als: ik wens.’ Ze zegt: ‘Ik  hoop…, ik hoop…, ik hoop, dat 
ik nog een knoop vind.’  
 

●         Wat vertelt Madame Poubelle ons? 
Madame Poubelle vindt een knoop van de jas van een zeeman. Op de knoop staat een anker. 
Een anker betekent hoop: de varende zeeman  hoopt dat hij gauw weer veilig terug kan gaan 
naar zijn moeder. Hij is altijd bang dat er  storm komt, zodat het schip wordt weggeblazen.  
Dat dat niet zal gebeuren, dat wenst de zeeman als hij een anker heeft op zijn knopen. Je kunt 
iets bij je dragen dat hoop geeft, zoals een knoop met een anker. Je kunt ook zonder knoop 
hopen door hardop iets leuks te wensen. En ook zachtjes in jezelf, zonder dat iemand het hoort. 
Sommige mensen bidden om iets leuks. Dat werkt allemaal, als het goed is. Wie hoopt, wenst, 
dat iets leuks gebeurt in plaats van iets ergs. De wereld wordt een beetje leuker als je kunt hopen 
dat de wereld leuker wordt. 

 
●●    Wat kun je allemaal maken van een oude knoop met een anker?  

Je kunt de knoop op je jas zetten. Je kunt knopen sparen en ruilen met je vriendje. Je kunt er 
een ring van maken. Je kunt met knopen tellen leren. Je kunt de knoop in een doosje doen in je 
zak als een ding dat geluk brengt… 

        
●●●  We bekijken een knoop met een anker. 

Ieder van ons mag de knoop even vast houden en een wens doen: ik wens, ik wens…   
Een anker is een ijzeren haak, waarmee je een boot aan de bodem vastlegt. De ring bovenaan de stang zit aan een ketting. De 
opgerolde ketting zit vast op het schip. De schipper kan de ketting laten vieren. Dan zakt het anker in het water, zo diep, dat  
het anker de bodem raakt. De twee armen met de punten grijpen in de grond. De bekendste symbolen van het anker zijn hoop 
en standvastigheid. Het anker was de enige hoop op redding voor een schip dat tijdens de storm heen en weer geslingerd werd. 
Wij zeggen nu dat iemand die veel voor je doet, een anker is in je leven. En als iemand zich dapper houdt aan de dingen die 
goed zijn, dan zeggen we dat hij standvastig is als een  anker, omdat wat vastligt met een anker niet kan wegdrijven; op zo 
iemand kun je bouwen.   
            

         Benodigdheden: een gouden knoop met een anker. 


