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1. Twee klei ne deug nie ten 

Lies je en Mies je gin gen sa men op reis. 

Zij gin gen de wij de we reld in. 

En nie mand wist het. 

„Kom maar!" zei Liesje. 

„Kom maar!" zei Mies je. 

En de deur naar de tuin stond o pen. 

En de wij de we reld was heel groot! ... 



Tip-tip-tipi .. Tip-fip p 
Ze holden de tuin in; heel vier de tuin in. En de 
wind ritselde door de bomen. 
Toen kwamen ze bij het schuurtje... Lies je sprong 
over de drempel. En diesje sprong 66k over de 
drem pel. 
pFloepl" zei de wind.. Hij smeet de deur van het 
schuurtje dicht. 
01... Het was opeens donker. 
01... De twee kleine poesjes schr6k ken ervan. 
„Miauwt" zei Liesje. 
thMiauwl" zei Miesje,,.. „Wat moeten we nu be- 
gin nen?" 
En niemand wist, waar de twee klei ne deugnieten 
ge ble ven wa ren, 
Want — de wijde we geld was héél groot!... 



• 
.14 

2. In het don ke re schuur tje 

In het schuurtje was een hoge, 

donkere berg. 

„Kom maar!" zei Lies je. 

„Kom maart"" zei Mies je. 

En ze klom men er bo ven op. 

Toen ging het opeens: 
Bom-re-bomt... Bom-re-

bomt 

En Lies je en Mies je rol den 

naar be ne den . 

En de stuk ken van de don-

ke re berg rol den mee. 

Het wa ren al le maal ... tur- 

vent 



„Au! piep te Lies je 	„„Auf  mijn poolt” 
„Aul" piepte Miesje... 	mijn kop!" 

En Liesje likte Mies je. 
En Mies je likte Liesje. 

De kleine tongetjes gingen flip-flap. 
En toen was de pijn weer o ver. 

Ze klommen o ver een kist. 

Ze kropen in een tonnetje; en ze kropen er ook 
weet uit. 
En Liesje stapte zo maar met aar ene pootje in 
een bord... Brrrl Er was iets kt dat bord. Het was  
zacht en het was nat Liesje fikte gauw haar poot je 
af. 
0, bah... 't Was 	h te, ge le zeep... Beid 

En toen zagen ze opeens een gaatje m de muur. 
Een klein gaatje, vlak bij de grond, En de zon 

scheen erdoor. 
„Kom maart" zei Mies je... „Ik weet al de weg!" 

„Kom maart" zei Liesje. 

En ze piepten heel gauw door het gaatje heen de 
wijde wereld in, 
Maar — die wijde wereld was heel groot. 



3. Ze wa ren ver dwaald 

Ze wa ren ver dwaald in een heel vreemde tuin. 

De zon prikte in hun oog jes, 

En ze wisten he le maal niet meer, waar hun mand je 

was; en waar hun bord je met e ten stond. 

Ze wa ren verdwaald in de tuin van de oude dok ter. 

En die dokter hield niet van katten. Hij was al tijd 

bóós op ze. 
Maar dat wisten de twee dom me poes jes niet... 
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Er kwam opeens een vreselijk 
groot beest op hen eansspringen, 
Hij had een Mi! grote bek. 
En een héél lange long! 
En hij bulderde; 

Oe-woef l" 
Och, die arme, klei ne poes jes! Ze schrok ken ver-
schrik ke lijk Ze beef den van engst Ze knepen hun 
Wigjes toe, r..6 bang wa ren ze. 



En weet je, waar ze toen kwa men? 

Maar dat vreselijke beest had een grote ketting 

aan zijn hals. 

Ge luk kig! 

„Woef! Woef ... Oe-woef! Oe-woef!" 

Hij kon toch bij de arme poesjes niet komen. 

Toen zijn ze heel gauw weg ge lo pen. En hun 

kleine staartjes stonden recht in de hoogte... 



Bij het open keu ken raam. Dat raam was vlak bij 

de stoep. En op de vensterbank stond een schaal, 

— met wat erin. 

„Ik ruik wat!" zei Liesje. 

„Ik ruik ook wat!" zei &Mesje, 
„Ik zie wat!" 

„Ik zie ook watt" 

,,Ik ga eens proeven!" 

,,Ik ga ook eens proeven!" 

En de twee deug rikten be-
gonnen lekker van de pud-
ding fe snoe pen De klei ne 
ton ge tjes gin gen snip-snap. 
0, zo lekker! 

Knerpt Knerp! 	ging het in 

de tuin. 

Er kwamen een paar grote 

voeten aan. 

En Lies je en Mies je spron gen 

gauw door het raam heen, de 

keuken in. 
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In die keu ken was nie mand. 

„Weet jij de weg?" vroeg 

Lies je. 

„Ik niet ... Kom maar!" 

Ze klom men op de tafel, 

Ze snuf telden met hun kleine 

sr 	aan alle potjes en 
aan alle pan netjes. 

En Lies je ging z6 maar in een 

leeg bord zit ten, 

Maar dat bord stond op het 

rand je van de ta fel. 

0 weef 	Het viel! En Liee  

viel ook mee, Het bord viel 

op de stenen vloer. 

Krak-re-krak!... 

Het mooie bord was stuk. 

Ze holden gauw weg, de 

twee poesjes. En ze kwa-

men in de gang van het huis. 

In &e veem de, stil le gang. 

E ze liepen nog véél verder. 

En ze kwamen in een heel mooi e ka nier. Het 

er hééi stil. Er was nie mand. 
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Ze gingen overal kijken, die twee kleine ben-
gels... Op da stoeten en in de kast... v veren 

Ze sprongen op een klein tafeltje. Daar lag de 

lange, stenen pijp van de dokter. 

Maar het tafeltje wip tem 

Pafsssl ,.. Daar lag de mooie, l ge  pijp al op de 

grond, — aan bon d r d stukjes. 

En Liesje en Miers ie liepen ook over de schrijf-

fa fel. 

Dáér was 'hef leuk Daar legen allemaal papieren. 

En dat ritselde zo 
Ze huppelden over de brieven heen, En ze krab-

belden er aan. En ze beten erin 
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En toen begonnen ze krijgertje te spelen. 0, het  

was zo leuk! Die pa pieren ritselden zo... 

Maar toen opeens 	0, toen sprong Lies je met 

haar ene poot in de inkt pot. 

Brrrl Dat was grie ze lig! Dat was nat ... 

Lies je sloeg met haar poot je. De inkt spatte rond. 

En ze liep over al de brieven heen: Er kwa men 

grote, zwarte klad den op ... Dat was raar! Dat be-

gre pen die twee klei ne ben gels niet. Ze ke ken met 

grote o gen. 

Toen holden ze weer weg. De 	 ap 

op... 

En zó, — zo zijn ze op de slaap-

ka mer ge ko men. 

Ze klom men op het bed. 

0, wat was dát lek ker zacht! ... 

„Ik ga sla pen!" zei Lies je. 

„Ik ga ook sla pen!" zei Mies je. 

Toen kro pen ze dicht bij el kaar. 

Dat was lek ker warm. 

Wel te rus ten! 
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4. Koos ie en Toos je 

Nie mand wist, waar de poes jes gebleven wa ren 

Koos je en Toos je wis ten het ook ni 

Irn z1 wa ren toch hun ei gen, Iie 

Koos je zei: 

De poes ie 

En Toos je vroeg: 

„Waar zijn ze dart 



Toen gingen die twee zusjes dadelijk zoeken. 

Ze zochten in de kamer. 

Ze zochten in de kast. 

Ze zochten in moeders grote naai mand. 

Ze zochten in de poppewieg. 

Ze zochten in de keuken en op de zolder. 

Ze zoch ten 6 ver al; ... maar de poes jes wa ren 

wègl 	Hé le maal wegl 

En niemand, niemand wist, waar ze g bleven 

ren, 

Moes was uit. Vader 66k. 

Koos je en Toos je waren al léén thuis. 

En Koosje had gezegd: „Ik zal wel goed op de 

poesjes pas sen, hoor moes!" 

En nu waren ze toch weg... He wil 	gl 

Koosje kreeg tranen in haar ogen, 
Maar Toos zei: „Kijkl... de voordeur staat op een 

kier tje. Qf  als ze nu eens de stráát zijn op ge-

i° pen! ..." 

De zusjes holden naar buiten. 

Maar ze zagen de poesjes nergens. 

Toen kwam er een politieagent  li 	aan, 

Zou die het weten? 



Koos je fluisterde: „Durf jij het vra gen?" 

En 'roosje zei: Hlk wèl!" 
Ze stapte naar de agent toe. 
Ze stak haar vinger in de hoogte; net als in school 
„Me neer, ... de poesjes zijn weg!" 
De agent lachte een beetje. Hij hield zijn han den 
op zijn rug. 
Hij vroeg: „Wel ke poes jes?" 
„Ze heten Liesje en Mies je, me neer!" 
HZo-zol" zei de a gent. 

meneer.. Liesje is een wit poesje. En Mies je 

is een zwart poesje; en ze heeft witte voet jes." 
„Zo-zol",.. zei de agent. HEn heb je al in de tuin 
ge zocht?" 
„Nee, me neen" 
„Domme meis jes ... Misschien zit ten Lies je en 
Mies je wel van de aardbeien te snoe pen 	Of 
misschien zijn ze wel bij de buurman op visites., 
Ga maar eens gauw kijken!" 
De agent stapte door, Hij hield zijn handen op zijn 
rug. 



5. Ar me poes jes . 
Waar zijn ze toch? 

„O ja,... in de tuin, zeg!" 

„Ja 'a.— Kom maar!" 

De meisjes holden weg. Ze smeten de deur dicht. 

En ze zoch ten ... zèch ten, 	ze zoch ten 6 ver al ... 

Och, de poesjes waren nergens. 

Toen gingen ze eens in het schuurtje kijken. 

0, .. de turven wa ren om ge val len. En één gro te 

turf lag z6 maar in het bord met zeep. 

„Wie zou dat gedaan heb ben?" vroeg Koos je. 
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„Misschien hebben Lesje en Mies je dat wel ge- 

daan; 	mis schiep wel!” 

,,Kijk 'est Kijk tesi.,, Ik zie een gaatje... Dádr. 

Kijk daal" 

,,O ja!" 

„Daar zijn ze vast door ge kropen.— Vástry 

r(C> ja!' 
En Toos je ging z6 maar op haar buik liggen, tus-

sen de turven. En ze riep: „Poes! Poe se poest., 

Poe sie, kom maarl.„. Poe sief  
En Koos je ging op haar hurken ziften, en ze riep, 

héél bang: „Liesje, Mies je kom gauw hier„, kom 

hierl... Er is zo'n grote, boze hond in die tuin. En 

de dokter is óók zo boos,— 0, kom dan! K6m 

dan! 



Maar Lies je en Mies je kwa men niet. 

Wel neent 

Toos stak haar hand door het gaat je, 
nWoef... Oe-woef!" baste de hond. 
Q, Koos! ... Misschien heeft die boze hond ze wel 

op ge ge ten; ... mis schien wèl." 
„Ja," zei Koos je; ... umisschien wèl. Och, die arme, 
lieve poes jes!" 
En Koos je begon te schreien. 
Maar Toos zei: ,Stil nou, meid! 	Hoor 	n , ik 
weet wat... Kom maart" 
„Wat dan?" 
„Kom maart... Heel voor zich tig, hoorl... Op je 
tenen lo pen, hoor!" 
En toen gingen ze sa men heel stilletjes het schuur- 
tje uit. 
En ze liepen tot heel achter in de tuin. 
Ze kro pen tussen de strui ken. 
Toen waren ze vlak bij de schutting 
En Toos fluisterde: ,,Zie je wel? Hier is een plank 
os... Zul len we er door krui pen?" 

nee, néé... ik durf niet!" zei Koos je. 
flik wèl 	Kom maar. Die boze hond ligt aan de 
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ketting. En de dokter kan ons toch niet zien. Kom 

maar!" 

,tik durf nietl" 
,Kom maar! ... Mis schlen zitten de poes jes wei 
on der de strui ken; 	misschien wei... En dan 
zul ten we ze gauw pak ken, hè?" 
Toos je klom door het gat. 

“Kom maar, Koos; — het kan bedt" 
En toen klom het ban ge Koos je óók maar door 
het gat. 
Zo kwa men de twee kleiree deug nieten ook in dok-
ters tuin. Hoe durf den zet 



6. 0, ar me Koos ie! 
Ar me Toos je! 

De oude dokter kwam thuis. 
De matjes in de gang la gen scheef. 
„Humt Wie heeft dat gedaan?" 
Hij keek boos. 
HIJ stapte de mooie, stilte ka me r binnen. 
Daar lag zijn lange pijp op de grond, —aan hon- 
derd stukjes. 
„Huml Wie heeft dat gedaan?" 
Hij keek nog veel bozer. 

Toen kwam hij bij zijn schrijftafel... 
Of... en toen zag hij al les, alles! 
HHurnt... Wie heeft dat gedaan?" 
Hij keek verschrikkelijk boos. 
Hij balde zijn vuist, 
Hij stampte met zijn voet op de vloer ... van kwaad- 
heid. 

En toen be gon hij te roe n: „Bef .,. Beft... 
eens gauw hier." 
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Bef was de oude meid. 

Bef vvas op zo! der. Zij hing de was op. 

„Bet!. 	Bet!. 	Kom dan!" 

Bet kwam Maar ze moest eerst nog even naar 

de keuken 

0,— en toen zag ze het mooie bord, dat stuk 

was. En toen zag ze de lekkere pud ding, waarvan 

gesnoept was. 
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En ze bromde, ze brèmde: „Wie heeft dat ge-
daan?" 

Toen liep ze op een drafje naar de dokter. 

1,0, dokter, ... er is een bord stuk, en er is van de 
lekkere pudding gesnoept.. Wie is er toch in 
huis geweest?" 
„O, Bet,... mijn lange pijp is stuk, en al mijn 
brieven zitten vol grote kladden... Wie is er toch 
in huis geweest?" 
(„0, dokter, ik weet het niet,' 
,A, Bet, ik weet het 66k niet." 
„Zul ke deug nie ten!" 
„Zul ke schel men!" 
„Zulke ben gels!" 
„Zul ke rak kerst", .. 

Opeens begon Bruun, de grote hond, heel erg en 
heel boos te blaffen. Hij rukte aan zijn ketting. 
„Wat is dat?" riep de dokter. 

uWat is dat?" riep Bef. 
Ze liepen gauw naar het raam. 

Ze keken in de tuin... 

Sti En toen 



Ochl.., toen zagen ze opeens Koos je en Toos je, 

die door de schutting waren gekropen. 

De oude dokter werd vreselijk, vré se lijk boos. 

En de oude Bet werd óók vré se lijk, vré se lijk 

boos. 

De dokter riep: „Daar zijn ze al, de deugnieten, 

de ben gels!... Zij hebben mijn pijp gebroken 

en mijn brieven beklad!" 

En Bet riep: „Daar zijn ze al, de schelmen, de 

rakkers!, Zij hebben mijn bord gebroken en van 

mijn lekkere pudding gesnoept!" 

„ia, jal 	Ze zijn ze ker stil in huis ge ko men. 

Zulke bru ta le kin ders!" 

„Wacht .. . ik zal ze, ik zál ze ..," 

En de bo ze dokter greep zijn wandelstok. 

En de boze Bet pak te haar matteklop per. 

En sa men holden ze de tuin in, 

0, ar me Koos je — ar me Toos jet 
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7. Zo'n bo ze dok ter 1 

„0, To 	.. Daar komt de dokter aan. Gauw! 
gauw!" 
En Toos je kroop gauw weer terug door het gat in 
de schut ting. Ze beef de van bangheid. 
En Koos je klom haar gauw achterna— 0, en toen 
opeens idm ze niet ver der. 
Ze had een mooie, rode strik in het haar. En die 
strik haakte aan een kromme spijker vast... Ze 
trok... ze trók!... En ze riep: 0 nee, dok terl... 
0 nee, doktert" 

Ze trrrèk 



En op eens was ze los... Maar — het mooi e, ro de 

lint bleef aan de spij ker han gen. 

Ze hol den weg, hun ei gen tuin in. 

Ze durf den niet eens om kijken... 

Hun knie en knik ten van bang heid en van schrik. 

Maar ze hoor den toch wel, hoe de dokter brom de. 

„Zulke on deu gen de kin ders!" 

„Zulke brutale kin ders!" 

„Die ko men zó maar in mijn huis. En die snoepen 

van de pud ding. En die bre ken mijn pijp. En die 

knoei en Met inkt ... Zulke on deu gen de, bru ta le 

kin ders!" 

Toen zag de dok ter de mooie, rode strik van 

Toos je. Hij pak te het lint, en... stak het in zijn 

zak. 

Hij ging een hamer halen en spij kers; en hij tim-

mer de het gat van de schutting dicht. 

„Ziezo! ... Nu kunnen, die bru ta le kin ders nooit 

meer in mijn huis komen... Die deugnieten!" 

Ar me Koos je! ... Ar me Toos je! 

Ze hol den naar huis. Ze kro pen in een hoek je van 

de bank, — heel dicht bij el kaar. 

En ze schreiden. 
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„Ik heb niet eens van de pud ding ge snoept!” 

snik te Koos je. 

„Ik heb niet eens met de inkt geknoeid!" snik te 

Toos je. 

„O, die boze dokter!" 

„O, mijn mooie strik!" 

„O, onze lieve poesjes!" 

„Kwam moesje maar!... Kwam moes je maar!" 
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• Nu is het avond ge- 
- 

wor den. 

Koos je en Toos je lig-

gen al in bed. 

Moes heeft ze warm-

pjes on der ge stopt. 

Maar het mand je van de poes jes staat beneden 

in de kamer, 	héél eenzaam en heel leeg. 

ir nie mand, nie mand weet, waar de poes jes ge-

bleven zijn. 

Koos je en Toos je heb ben al les aan moes ver-

teld... alles! 

Moes is ge schrok ken. 

„Foei, stoute kin fiers! 	Je mag niet in 	tuin 

1,4m de dok ter ko men „. Foei!" 

Maar moes is nu niet boos meer. 

Moes heeft Uk naar de poes jes gezocht. Het he le 

huis door. En óók in de tuin. En óók in het schuur-

tje ... Ze heeft niets ge von den. 

Och, die arme, ver dwaal de poesje I 
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Koos je en Toos je heb ben straks hun avondge- 

bed je op gezegd. 

Ze zaten op hun knietjes in het bed, Moes zet ep 

de rand, 

Moes beeft gezegd; „De lieve Heer in de hemel 

luistert, als je bidt. Hij hoort en ziet alles!" 

Maar nu is moes heengegaan. 

Nu is het heel stil op de slaapkamer... 

En tèch kunnen Koos je en Toos je niet slapen. 

Ze denken maar steeds aan de poesjes en aan de 

boze dok ter. 

En ze fluisteren... héél zacht, 

En dan...? 

Dan steekt Toos je haar hoofd boven de deken. 



En ze roept: „Moes!". Hoor 'es!" 

uWaf is er, kind jer' 

“Moes... hoor 'esl" 
Moes komt naar bo ven. 

„Wat is er dan, Toos?" 
,,.O, moesje hoor 'es!... Hoor 'es aan uw oor." 

Moes buigt haar hoofd o ver de zusjes heen. 

En dan fluistert Toos je: „Moes, ... de lieve Heer 

weet al les, niet waar?" 

Ja zeker, kindje." 

,,O, moes, dan weet de lie ve Heer ook, dat wij niet 
van de pud ding heb ben ge snoept;... en dat wij 

de pijp niet heb ben ge bro ken." 
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„Ja, hoorl... Ga nu maar lekker sla pen... Wel-

te rusten, hoor!” 

Maar Koos je zegt: „Moes je, hoor nog even... 
Eventjes maar, moes!" 

„Ja, wat dan?" 

„Voor poesjes mag je niet bidden, hè moes?"... 

„Wel ze ker, kindje, dat mèg wel. Zeker, de lieve 

Heer zorgt ook voor de dieren. Maar de die ren 

weten dat niet. Wij weten het welt_ Doe het 

maar, hoor!" 

Toen is moes je heen ge gaan. 

En toen is het heel, héél stil ge wor den op de slaap-

ka met. 

Koos je en Toos je zijn in slaap geval len. 

Nu wa ren hun hartjes ge rust. 



9. Die bo ze dok ter en die 
goede Bet 

En de dokter? 

De dokter ging ook naar bed... Hij was nóg boos. 

Hij voel de het mooi e, rode haar lint in zijn zak. Hij 

leg de het op de was ta fel. 
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aulke bruta te meisjes. Ik zal morgen eens naar 

hun vader gaan!" 

Hoori., Wat is dat?... Daar' ... Onder de kastr.., 

0 nee, 't Is alweer stil. Hij heeft zich zeker ver-

gist. 

De dokter knipte de lamp uit 

Hij wilde in bed stappen. 

Wat is dat nuf" 

Hij voel de op zijn blo te voet 	iets zachts/ • 

Boeh! 

Hij keek... Hij zocht... Maar hij zag niets: Het 

was zo donker. 

Hij wilde de lamp weer aan knippz 	was 

veel te moe. 

Toen kroop hij maar gauw in bed. 

En 't was héél stil... 

Ris-s-sl... 	ging het op de was tatol De 

dokter zette grote ogen op.,. — maar hij kon Itch 

niets zien, 

Ris-s-sl.. Ris-s-sl., . ging hef. 

0„ dat is die mooie, rode strik. Maar die loopt 

over de wastafel heen... Dat kán toch niet! 
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Boehl... Wat zou dat Poch zijn? 

Toen was 't weer st 

Plons! 	ging het op eens. Er viel iets in de wijde 

was bak — en 't piepte ook. En 't water spatte op 

de vloer, 0, de d kfer had vergeten het wa ter 

te la ten weg lo pen. 

De dokter schrok. Hij stapte e ne been al 

uit bed. 

En 't was héél stil... 

Maar toen... 
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Toen sprong er opeens iets èp het bed... En 't 
liep over de dokter zijn buik... En 't kriebelde 
hem in zijn lange baard. 
En er kwam ook al iets op zijn ene blote voet zit» 
ten buiten het bed... 't Was nat; en 't was zacht... 
Brrri 

en toen, en werd de dokter zo bang en zc 
boos... Hij reep met zijn grote handen.. 

Hij gréép... 
En in zijn ene hand pakte hij, pakte hij... 

Lies je. 

En in zijn andere hand pakte hij, pákte hij... 
Mies je. 
Hij bromde vreselijk. 
„Le lij ke bees tent" 
„Brute le bees tent' 
„On deu gen de beesteni" 
Hij sprong uit bed; hij liep naar de deur. 

Jet! Bet!... Kom eens gauw!" 
Hij zette het nat te Lies je en het droge Mies je 

naast elkaar op de gang. 
Hij smeet boos de deur weer dicht. En kroop gauw 

in zijn bed. 



Oude Bet kwam de trap op! 

Oude Bet was een goede vrouw. 

Ze zag de poesjes. 0, toen kreeg zij 

lij den, 

Liesje zat te bib beren van hef nat. 

Mies je fikte haar. 

„Och, ar me beest jes! Ar me stak kers! ... Kom 

maar gauw met me mee,. Ben je zo nat? Hoe 

komt dat?" 

Maar Liesje zei niets. Ze bibberde. Ze kroop heer 

dicht tegen. Bet haar nachtpon dart. En Mies je 

66k. 

Toen gingen ze samen naar be ne den. 

En weet je, waf Bet toen heeft gedaan? ,. 

Ze heeft Liesje en Mies je in een warme doek ge-

rold. Hun kopjes staken eruit. 

En toen heeft ze de poes jes naast zich neergelegd. 

In haar eigen bed. 

,Klei ne stak kers! Waar kom je tochvandaan? ... 

Domme poes jes! Waarom ben je niet in je eigen 

huis ge ble ven?" 

Toen ging Bet sla pen. 

En Liesje en Mies je gingen ook sla eerti. 

36 



Zó hadden die kleine 

weg lopers Mich een vei- 

lig plekje in die nacht 



10. 0 ver de schutting 

De nacht was voor bij. 

Het was nog heel vroeg in de mor gen. 

Maar Koos je en Tags je lie pen toch al in de tuin. 

Ze gin gen al wéér naar de poesjes zoe ken, 

Misschien wa ren Lies je en Mies je in de nacht wel 

te rug ge ko men; 	mis schien wel, 

Och,... ze von den niets. 

Op eens roept een boze stem: 

„Ko men jullie eens hier!" 

De meisjes schrik ken. Ze kijken... 

0, 't is de dok ter, de dbk ter! 



Hij is ergens bo ven op ge klommen, en nu komt 
z'n hoofd boven de schut ting uit. 
„Kom eens hier!" 

Maar de meisjes durven niet. Ze willen hard weg-
lopen. 
En dan roept de dok ter boos: „Zijn die katjes van 
jul lie?" 

Katjes... 
Toos je blijft staan, Ze steekt bel haar handen de 
hoogte. En ze roept: tria, já, já, dokter! ... 
En KOoSie steekt 66k haar handen al in de 
hoog te. 
„Zol.« Zijn die katjes van jullie... 't Zijn on deu-
gen de bees ten." 
„Ja, ja, dok ter." 
mZe heb ben al le maal boze streken uit ge beeld 
in mijn huis. En één van de twee is gisteravond in de 
wasbak geval len... Ze hebben mij lelijk aan 't 
schrik ken gemaakt... Nu weet ik alles: Zij zijn de 
deugnieten. Zij hebben van de pudding gesnoept, 

en met inkt gemorst — en mijn pijp gebroken.. 

Jullie niet." 

„Nee, néé, dok ter,... nee!" 

„Willen jullie die katjes weer 	heb ben?" 
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„O, als t u blieft 	als t u blieft!” 

En die blije meis jes dan sen van pret. Dan moet de 

dok ter toch heel e ven tjes lachen 

„Bet, kom eens hier!" 

Bet komt al aan lo pen. Zij zet een trap je te gen de 

schutting. Ze klimt er op — náást de dok ter. 

De meis jes ho ren het. Ze knij pen hun vuist jes saam, 

— zó blij zijn ze. 

Dan komt Bet boven de schutting u 	Eersi haar 

haar. En dan haar hoofd. En dan haar lalt., En 

dan.. 

0, dan ko men haar ar men. En in die armer~ zijn.... 

de poes jes, de poes jes1 

0, die lieve, lieve poes jes! 

„Houd je schort opf" zegt de dokter. 

En Koos je en Toos je gaan vlak tegen de schutting 

staan 

Bet buigt zich voor o ver. 

En héél voor zich tig laat ze de poes jes val len... 

Lies je in Koos je haar schort... Mies je in Toos je 

haar schort. 

„Mi eeuw!" 

De meisjes i f te 	eg. 
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Ze 	zeg gen niet eens: 

„Dank u!" 
Ze vergeten het he le maal« 
Ze roe pen: „Moes je, o, 
moes je, ... de poes jes, de 
poesjes! ..." 
De dok ter klimt 
van zijn stoei. 
Bef klimt v un 

het tapje. 



Ze lopen samen naar uis., En ze moeten toch een 
beet je lachen om die rare meisjes. 
Maar Bruun, de hond, die los loopt, ziet hef lege 
trap je. 
Hij klimt er dadelijk op, steekt zijn kop over de 
schutfing. En hij roept met zijn bulderstem: „Oe-
woef!». Oe-woefl" 
Dat betekent: ”Pas op, hoor,. kleine deug nie-
ban,. als je wéér in ons huls durft ko men1.—
Pas op! 



	

11. ,Ai Ie 	aJ 	ies 

Wat waren die poesjes Wijl 

En wat waren die meis jes blij_i 

En wat was moes blij! 

En wat was vader blij! 

Moes zei: „Nu is al les toch eerlijk uit ge ko men ... 

Heer lijk, hè?" 

Va der maak te een knip oog je. 

Hij zei: „Hoor eens, ik weef waf aardigst" 

En hij nam ze allemaal op zijn schoof: Liesje en 

Mies je, Koos je en Toosje. 

Moes niet. Die was veel te groot. Die ging op een 

laag stoeltje zit ten. Dan kon ze 66k tuis te ren. 

En toen vertelde vader iets, 
En moes riep: „Ja, dèf is aardig!" 

	

En de meisjes riepen: 	ja 	o jan 

Kijk, daar gaan ze de stras t op. Koos je en Toosje 

alle bei. 

Toos je draagt wat. 

En Koos je draagt ook wat, 



Ze doen heel voorzichfig. 

En in de verte staaf de politiea gent. Hij houdt zijn 
handen op zijn rug. 
Koos je en Toos je klimmen de stoep op bij de 

dok ter. 
Ze bellen. 
Tin ge lin ge ling!. . Tin ge lin 	ling! 

Bet doet de deur o pen, 

Ze moet lachen. En ze zegt; „Och, achl Wat is 
dát nou?... Kom maar gauw binnen." 
En dan gaan ze sa men naar de dokter, die in de 
mooi e, stil le kamer zit. 
De dokter kijkt donker. Maar als hij Koos je en 
Toos je ziel, o, dan moet hij f6ch een beetje 
la chen, 
,,Kom eens hier!" 
Toos je durft het best... 	 je durft Poch 
ook. 

En ze komen vlak bij de dok ter. leder bij een 
knie 

En oude Bet zegt maar: ”Och, och!". 
Kijk eens, Toos je draagt de twee poesjes in haar 
ar men. 
En Koos je draagt 'k iets in haar 
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wat het is?... Het is een mooie, lange pijp, — van 

steen... En er zit een groen lint je aan. Dat staat zo 

mooi! 

En Toos je zegt: „Die is voor u! Die is van de 

poesjes ..." 
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0, dan moet de dokter toch heus lachen. 
Hij kijkt helemaal niet boos meer. 

Hij neemt de pijp aan. 
Hij vindt hem heel mooi, 

Hij aait Liesje en Mies je. En hij zegt: „Dát zijn on. 
deu gen de katjes."" 

Hij tikt Koos je en Toos je met zijn vinger tegen 

hun wang. En hij zegt: Maar dat, — dat zijn lieve 
kaf jes." 

„Alle maal kaf jesft' 
En oude Bet zegt: ,,Ja, ja,.., allemaal kat jest" 

Toen moesten Koos je en Toos je weer naar huis. 
En Liesje en Mies je gingen ook mee. Maar de 
pijp niet. Die bleef bij de dokter, 
En ze kregen van oude Bef ieder een zak je vol 
aard beien. 
En ze kregen de mooi e, ro de strik 645k mee. 

Ze liepen gauw naar moesje toe. 

En ze hebben haar al les verteld; want va der was 

uit. 



En Liesje en Mies je gingen eten van hun eigen 

bord je, — en slapen in hun eigen mandje. 

En Lies je haar é ne poot was nog zwart. 

De wijde wereld was héél groot. Maar de twee 

poesjes waren de gevaarlijke reis al he le maal 

ver ge ten. 

Koos je en Toos je gin gen in de tuin spelen. 

In de schutting was een kier tje. 

Daar keken ze door. 

En weet je, wat ze zagen? 

Ze za gen de dokter. 

Hij zat in het zonnetje. Hij rookte uit zijn nieuwe 

pijp. En... het mooie, groene bije zat er nog 

aan. 

Toos je fluis ter del ,,111‹ 1#1nd de dokter wel een 

beet je aardig."" 

En Koos je fluisterde: „Ik 661d" 
Toen rie pen ze door hef kiertje 	n• 
„Dag, dok ter! ... Dááágf" 

Ze kregen er een kleur van. 

En ze holden hard weg. -3; 



Van W. G. VAN DE HULST verschenen bij uitgever dezes: 
Jaap Holm en z'n vrinden 	  23e druk 
Ouwe Bram 	• 	• 	e 	 20e druk 
Willem Wijcherts 	. 	. 	. 	. 	.. 	17e druk 
Zo'n vreemde jongen 	. 	 A 	f 	 11e druk 
Peerke en z'n kameraden 	» 	et 	, 	 17e druk 
Gerdientje . 	. 	. 	• 	. 	„ 	. 	« 	15e druk 
Om twee schitteroogjes 	 a 	g , 	12e druk 
Wout de scheepsjongen 	. . 	« 	#  	9e druk 
Ven een klein meisje en een grote klok . 	« 	15e druk 
Er op of er onder . 	 P 	P, 	 wfle druk 
Het gat in de heg . 	 1 	Is 	* 	13e druk 
Een held 	 • 	 a 	. 	# 	# 	. 	10e druk 
Ergens in de wijde wereld . 	— .4 	 8e druk 
Hans in 't bos 	, 	• 	. 	 9e druk 
Rozemarijntje 	. 	» 	. 	« 	 20e druk 
Rozemarijntje naar school . 	 21e druk 
Rozemarijntje en Rooie Pier 	. 	,IP 	d 	,P 	 14e druk 
Rozemarijntje en de oude juffrouw .   10e druk 
Rozemarijntje en de zwarte jongen . . . - 	11e druk 
Het karretje 	. 	 6e druk 
Jantje van de Scholtenhoeve 	,,, . 	 9e druk 
Thijs en Thor . . — 	 . 	 9e druk 
Gedroogde appeltjes 	. , 	# 	 5e druk 
Van de Hulst-prenten 

VOOR ONZE KLEINEN 
Fik . 	. 	. 	• 	• 	, 	 . 	. 	 20e druk 
Van Bob en Bep en Bearttreetje 	 19e druk 
Allemaal katjes 	, 	. 	... 	.» 	 17e druk 
Van de boze koster . 	. 	. 	 19e druk 
Het huisje In de sneeuw 	 19e druk 
Van drie domme zusjes 	 14e druk 
Bruun de beer . 	. 	. 	. 	 18e druk 
Zo'n griezelig beest 	. 	. . 11e druk 
Het wegje in het koren . 	. 	« 	. • 17e druk 
Grote Bertus en kleine Bertus • 12e druk 
De wilde jagers 	— • 	 • 	 14e druk 
Anneke en de sik .. 	, 	. 	 . 	14e druk 
Het plekje dat niemand wiet 	. 	 13e druk 
Kereltje 	. 	 . 	• 	13e druk 
Het kerstfeest van twee domme kindertjes . • 11e druk 
Het zwarte poesje  	. 	 • 	11e druk 
Het klompje dat op 't water dreef , 	,.. 	 9e druk 
Annelies 	. 	. 	• 	• — . 	 8e druk 
Voetstapjes In de sneeuw , 	P 	P. 	P 	 8e druk 
De bengels in het bos . • 	 7e druk 
Kleine zwerver . 	• 	• 	 6e druk 

VOOR OUDEREN 
Stille dingen 	 . 	 5e druk 
Om het kind 	. 	• 	. 	. 	 . 	 3e druk 
Zeven kerstvertellingen 	 4e druk 
Het vertellen 	. 	• 	• 	• 	P 	P 	0 	 6e druk 
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