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mag dat flap ? 

het is stil in huis. 
de klok tikt: tik tak tik tak. 
de klok slaat. 
een twee drie keer: ping. 
drie uur. 
is het nog zo vroeg? 
waar blijft flip nu? 
de deur piept. 
daar is de vrouw. 
flap is al bij haar. 
hij duwt zijn kop in haar hand. 
zijn staart slaat langs haar been. 
ja, je bent lief, hoor, zegt de vrouw. 
nee, je kan nu niet op straat! 



dat mag niet van de baas. 
jij loopt wel eens weg. 
hoort flap wat de vrouw zegt? 
hij kijkt haar zo lief aan. 
de vrouw zegt: het is nu te koud. 
het vriest. 
ga maar in je mand. 
daar is het warm. 
dan gaat de bel. 
de vrouw loopt naar de deur. 
daar is ze weer. 
ze zoekt haar tas. 
en dan . . . ! 

flap wipt de gang in. 
hij glipt de deur uit. 
flap holt en holt. 
flap weet wel waar de school is. 
hij rent de straat uit. 
de hoek om. 
de gracht op. 
de deur van de school staat op een kier. 
flap wacht dicht bij de deur. 
hij hijgt nog. 
zijn tong hangt uit zijn bek. 

dan gaat het rom bom boei hoei. 
de klas rent de straat op. 
jan en mark en nol en riet, frits en kees en riet en piet. 
maar flip - waar is flip nu? 
flap kijkt de gang in. 
de gang van de school is leeg. 
flap kijkt niet meer op de straat. 
kijk, daar loopt flip. 
maar dat ziet flap niet. 
flap loopt de gang in. 
daar is de klas van flip. 
de deur is niet dicht. 
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flap loopt tip tip de klas in. 
flap ruikt langs de grond. 
daar is de plaats van flip. 
flap kruipt dicht bij flips bank, 
hij wacht op flip. 
waar is flip toch? 
flap weet het niet. 
flap wacht en wacht . . . 

1 

waar blijft flip ? 

daar komt juf aan. 
ze pakt haar tas van de stoel. 
flap zit heel stil. 
hij maakt zich piep klein. 
als juf hem hier ziet ... 
nee hoor, juf ziet hem niet. 
ze gaat de klas uit. 
ze doet de deur goed dicht. 
juf gaat naar huis. 

ze is blij. 
ze lacht. 
niet één kind was stout. 
is dat niet fijn? 
maar wat doet flap nu? 
hij wacht en wacht maar. 
flap weet niet hoe laat het is. 
de klok in de gang slaat. 
een twee drie vier vijf. 
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het is vijf uur. 
flap wordt bang. 
het is niet licht meer in de klas. 
flap loopt heen en weer. 
het is zo stil in de school. 
er is geen mens meer. 
flap wordt zo koud. 
flap wil naar huis. 
hij krabt aan de deur. 
de deur blijft dicht. 
flap loopt de klas weer in. 
hij stoot zijn poot. 
er is geen licht. 
hoe moet dat nu? 

flap kruipt in een hoek. 
hij is zo moe en zo koud. 
flap krijgt trek. 
flap krijgt ook slaap. 
hij gaapt en hij gaapt. 
hij knijpt een oog dicht. 
hij knijpt nog een oog dicht. 
flap slaapt. 
hij droomt. 
van de baas en de vrouw en van flip . . . 

dat is zo fijn. 
maar straks . . . 
hoe zal het straks weer zijn? 



wat nu? 

bij flip thuis is het heel naar. 
flap is weg. 
flap is al zo lang weg. 
paps weet ook geen raad meer. 
hij brengt flip naar bed. 
waar zou flap toch zijn, paps? 
paps weet het ook niet. 
hij zegt: het komt wel goed. 
flap is slim, hoor! 
flip kleedt zich uit. 
oei, het is zo koud! 
het is gauw kerst. 
vriest het erg hard, paps? 
vriest flap niet dood? 
wel nee! flap heeft een vacht. 
die is dik, hoor! 

flip knielt voor zijn bed. 
flip bidt. 
voor paps — voor mams — en voor flap. 
brengt u flap weer thuis, heer? 
laat u hem niet dood gaan? 
paps knikt. 
goed zo, flip. 
de heer zorgt ook voor flap. 
duik er nu maar in. 
paps dekt flip toe. 
hij geeft hem een aai langs zijn wang. 
je krijgt geen zoen, flip. 
mijn keel doet pijn. 
dan draait paps het licht uit. 
de trap kraakt. 
het is nu zo saai in huis. 



flip ligt in bed. 
flap is weg. 
en mams zoekt naar flap. 
ze loopt straat in straat uit. 
ze roept zacht: flap, waar ben je? flap! flap! 
mams denkt goed na. 
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waar kan flap toch zijn? 
om drie uur was hij weg. 
ging flap naar flips school? 
maar flip zag flap niet. 
mams weet het al. 
ze gaat naar juf. 
juf woont naast de school. 
mams loopt vlug. 
ze roept steeds: flap! flap! 
daar is de school. 
daar is de klas van flip. 
er brandt geen licht in de school. 
zou flap in de school zijn? 
mams weet het niet. 
het is heel stil op de gracht. 
mams gaat dicht bij het raam staan. 
ze roept zo hard ze kan: flap! flap! 
mams blijft staan. 
hoort ze iets? 
ze roept nog eens: flap! flap! 
dan wordt mams zo blij. 
ze hoort flap. 
ja heus, ze hoort flap! 
hij blaft. 
waf! waf! 
mams holt naar het huis van juf. 
mams hijgt: juf, ga toch mee. 
flap is in de school. 
juf kijkt heel vreemd. 
ze vraagt: hoe kan dat nou? 
ik weet het niet, zegt mams. 
kom gauw mee. 
daar gaan ze. 
mams en juf. 
juf heeft de deur zo los. 
stap stap gaat het in de gang. 



flap hoort het wel. 
hij krabt aan de deur. 
hij blaft zo hard hij kan. 
wat is mams nu blij. 
Ze rukt de deur los. 
flap springt op haar af. 
hij likt haar hand. 
hij danst om haar heen. 
juf knipt het licht aan. 
ze kijkt de klas rond. 
de klas is nog net als straks. 
er ligt niets om. 
daar gaan ze. 
juf, mams en flap. 
flap holt voor die twee uit. 
hij doet gauw een plas in de goot. 
nu is de school weer dicht. 
juf is naar huis. 
mams en flap gaan ook naar huis. 
wat zal flip straks blij zijn. 

wat zijn ze blij ! 

flap springt om mams heen. 
hij is zo blij. 
daar is flaps huis al. 
flap holt naar de deur. 
hij blaft weer. 
waf! waf! 
paps vliegt uit zijn stoel. 
flip springt uit bed. 



hij rent de trap af. 
hij rukt de deur los. 
flap gooit flip haast om. 
zo blij is hij. 
hij likt flips hand waar hij kan. 
hij zwaait met zijn staart. 
hij blaft . . . blaft . . . 

daar is mams ook. 
ze lacht zo blij. 
de deur gaat dicht. 
mams trekt haar jas uit. 
flip duwt haar op een stoel. 
en flap . ? 
wat doet flap? 
flap springt bij mams op schoot. 
hij zit niet stil. 
hij draait maar rond. 
zijn staart slaat langs flips wang. 



stil zijn of van mijn schoot af, zegt mams. 
ik moest boos op je zijn. 
jij liep weg. 
dat was niet lief. 
mams, mams, zeg op, waar vond u flap? vraagt flip. 
mams praat en praat maar. 
flip roept steeds: ol en toen? en toen? 
nu weet ik niet meer, zegt mama 
jij moet naar bed. 
flap krijgt wat van mij. 
hij heeft vast trek. 
eerst brengt mams flip naar bed. 
hij tolt van de slaap. 
ik moet nog wat doen, mams 
weet de heer nu dat flap thuis is? 
ik denk het wel, flip. 
dan knielt flip voor zijn bed. 
hij zegt: dank u wel, heer. 
flap is weer thuis. 
dan duikt hij in bed. 
mams dekt hem toe. 
ze geeft hem een zoen die klapt. 
dan wordt het stil. 
flip slaapt als een roos. 
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een gat in bet ijl- 

paps is ziek. 
hij heeft griep. 
mams heeft nu pijn in haar keel. 
ze mag ook niet op straat. 
paps ligt in bed. 
en flip? 
hoe is het met flip? 
flip is niet ziek. 
hij is ook niet blij. 
nog drie keer naar bed. 
dan is het kerst. 
hoe moet dat nu? 
wie koopt er nu een boom voor de kerst? 
paps niet. 
mams niet. 

flip denkt en denkt. 
hij is op weg naar school. 
flip kijkt niet uit. 
daar staat een boom. 
boem! au! wat doet dat zeer. 
flip wrijft zijn hoofd. 
dat doet pijn! 
hij schopt boos naar een steen. 
de steen springt weg. 
flip holt de steen na. 
de steen schiet op het ijs. 
er ligt een plas op het ijs. 
en nog een. 
en nog een. 
he, wat is dat daar? 
een man hakt een gat in het ijs. 
waar is dat voor? vraagt flip. 
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dat is een bijt voor de vis. 
nu gaat de vis niet dood. 
o, zegt flip. 
hij rilt. 
als je daar in valt . 
flip denkt niet meer aan de steen. 
hij holt naar school. 
het is al laat. 
flip schuift vlug op zijn plaats. 
juf leest eerst voor. 
dan zegt ze: bij kerst hoort een boom. 
een boom met een piek. 
en een bal. 
en nog een bal. 
en nog een bal. 
juf vraagt: wat hoort er nu het eerst bij kerst? 
sneeuw, zegt flip. 
goed, zegt juf. 
maar ik weet nog iets. 
dat is zo fijn! 
denk daar maar steeds aan. 
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het kind in de stal. 
in een bak met stro. 
dat kind is de heer. 
de zoon van god. 
dat kind maakt jou 
en jou 
en mij heel blij. 
dat kind hoort bij kerst. 
flip knikt. 
dat wist hij al. 
maar hij wil ook zo graag een boom. 
hoe moet dat nu? 
flip suft maar wat. 
hij schrijft niet. 

juf zegt: flip, kom eens voor het bord. 
hier is krijt. 
juf kijkt het raam uit. 
ze lacht en zegt: schrijf maar op wat ik daar zie. 
een hond op het ijs. 
flip schrikt. 
hij schrijft niet. 
juf! juf! er zit een gat in het ijs! 
als de hond daar in valt ... 

flip rent weg. 
de klas uit. ' 
hij vliegt de gang door. 
'de straat is leeg. 
op het ijs loopt een hond. 
het is . . . 
ja . . . het is flap. 
flip schreeuwt. 
flip roept. 
flap, niet op het ijs! 
kom! kom! 
flap hoort flips stem. 
hij is zo blij. 
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hij loopt wat hij kan. 
het ijs is glad. 
daar is flap. 
hij springt op de kant. 
hij likt flips hand. 
je bent stout. flap! 
je mag niet op straat! 
hoe kom jij de deur uit? 
flip praat maar en praat maar. 
zag jij dat bord niet staan? 
er zit een gat in het ijs. 
die flip toch! 
hij voelt geen kou. 
hij staat zo in zijn trui op straat. 

dan gaat het tik tik op de ruit. 
juf wenkt met haar hand 
hoe moet dat nu? 
flap gaat vast niet naar huis. 
flip weet het al. 
hij neemt flap op zijn arm. 
kom maar mee in school, flap. 
naast mijn bank is wel een plaats. 
maar o, die flap. 



hij wil niet naar school. 
hij springt van flips arm. 
floep, weg is hij. 
juf staat in de gang. 
ze bromt: wat was dat nu? 
flip zegt: het was flap, mijn hond. 
nu lacht juf. 
ze zegt: met flap is er steeds wat aan de hand 
kom vlug nu in de klas. 
je bent zo koud. 
flip hoeft nu niet voor het bord. 
hij zit in de bank. 
hij doet goed zijn best. 
maar dan gaat het: waf! waf! waf! 
vlak bij het raam. 
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flip schrikt er van. 
nol lacht en ruud lacht en tim lacht. 
maar juf lacht niet. 
flap blaft en blaft maar. 
niet één kind schrijft er nog. 
o, ja. toch wel. 
flip schrijft. 
zijn hoofd is rood. 
breng flap naar huis, flip! zegt juf. 
zorg dat hij hier niet weer komt. 
daar gaat flip. 

hij trekt zijn jas aan. 
hij knoopt zijn das om. 
dan staat flip op straat. 
flap ziet hem al 
hij vliegt naar flip toe. 
flip speelt niet met heen. 
flip doet boos. 
jij bent stout, flap. 
ik breng je naar huis. 
flap loopt stil mee. 



het sneeuwt 

mams kijkt voor het raam. 
is dat flip met flap? 
mams loopt naar de deur. 
flip zegt: flap was op het ijs 
en toen 
en toen . . . 
mams snapt het al. 
jij moet aan de lijn, flap, zegt ze. 
jij loopt steeds weg. 
flap kruipt in een hoek. 

mams geeft flip een glas melk. 
dan gaat hij weer naar school. 
wat is dat? 
flip kijkt naar de lucht. 
de lucht is zo grauw. 
flipt voelt aan zijn neus. 
die wordt nat. 
flip voelt aan zijn wang. 
die wordt ook nat. 
en de straat? 
de straat wordt wit. 
het sneeuwt. 
ja, heus, het sneeuwt. 

flip wordt zo blij. 
sneeuw, dat is fijn! 
straks wordt het kerst. 
dan heeft hij vrij van school. 
flip niest. 
hij niest nog eens en nog eens. 
flips neus prikt. 
wat is dat nou? 
flip wordt toch niet ziek? 
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paps is ziek. 
mams heeft pijn in haar keel. 
en flip? 
flip loopt naar school in de sneeuw. 
flip wil niet ziek zijn. 
flip rolt straks een pop van sneeuw. 
wat zal dat leuk zijn! 
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flip is ziek 

flip is ziek. 
hij ligt op de bank. 
paps zit weer in zijn stoel. 
mams mag nog niet op straat. 
nog één dag dan is het kerst. 
flip kijkt niets blij. 
er komt geen boom in huis. 
paps mag niet op straat. 
mams ook niet. 
hoe moet dat nu? 
paps zegt: het is toch kerst. 
al heb je geen boom. 
mams zegt: het gaat om het kind in de stal. 
de heer die ons blij maakt. 
ja, dat weet flip wel. 
maar hij wil zo graag een boom. 

nee, flip is niet blij. 
hij zegt: flap, het is jouw schuld. 
jij liep op het ijs. 
ik trok geen jas aan. 
nu komt er geen boom. 
flip draait zich om. 
hij wil flap niet zien. 
nu is flap ook niet blij. 
hij wil hier weg. 
hij wil op straat. 
er ligt nog sneeuw. 
dat is fijn. 
flap krabt aan de deur. 
en nog eens. 
en nog eens. 
de deur springt op een kier. 
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flap kan er net door. 
flap speelt wat op straat. 
hij loopt de straat uit. 
daar is het plein. 
op het plein is de markt. 
het is hier vies en nat. 
het is erg druk op de markt. 
het is vlak voor kerst. 
het ruikt hier fijn naar groen. 

flap loopt wat rond. 
hij kijkt hier. 
hij kijkt daar. 
daar is een baas van de markt. 
hij is heel blij. 
hij heeft nog één boom. 
wie koopt mijn boom? 
de baas doet zo dol. 
de baas neemt de boom in zijn hand. 
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hij zwaait de boom heen en weer. 
heen en weer. 
flap kijkt er naar. 
hij speelt zo graag. 
hij doet hap hap! 
de baas heeft schik. 
hij roept: pak hem dan! pak hem dan! 
flap wordt dol. 
hij hapt en hapt naar de boom. 
ja, hij heeft beet. 
flap rukt en rukt. 
de baas laat de boom los. 
hij lacht zo hard hij kan. 
en flap? 
wat doet flap? 
hij heeft de stam in zijn bek. 
dat doet geen pijn. 
flap schiet weg. 
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de boom sleept mee. 
het gaat goed. 
ja heus, het gaat goed. 
daar is de straat al, waar flap woont. 
flap wordt moe. 
heel erg moe . . . 
hij kan haast niet meer. 
de boom is zo zwaar. 
flap hijgt er van. 
daar is flaps huis. 
ja, daar is het! 

nut ir dat ? 

paps staat voor het raam. 
hij kijkt en kijkt. 
wat is dat daar? 
rolt er een boom door de straat? 
paps kijkt heel goed. 
dan ziet hij wie er aan komt. 
paps loopt vlug naar de gang 
daar is mams 
paps zegt: kom eens mee. 
nu staan paps en mams voor het raam. 
flip ligt op de bank. 
hij slaapt. 
paps wijst de straat in. 
mams lacht. 
ze zegt: is dat flap? 
paps knikt. 
mams proest het uit. 
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maar paps zegt: hoe komt flap aan die boom? 
dat weet mams ook niet. 
mams loopt naar de deur. 
ze laat flap in de gang. 
flap is zo trots! 
hij legt de boom vlak voor paps neer. 
paps bromt. 
hoe kom jij aan die boom, flap? 
maar flap hoort het niet. 

paps kijkt naar de boom. 
de boom is wel mooi. 
de boom ruikt ook fijn. 
het is een den, zegt paps. 
hij is mooi, zegt mams 
hoe moet dat nu? 
paps zucht er van. 
mams zegt: flap pakt nooit iets weg. 
ik weet het niet. 
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ik weet het niet, zegt paps. 
dan gaat de bel. 
mams loopt naar de deur. 
ze praat in de gang. 
daar is mams weer. 
ze lacht. 
paps vraagt: wie was daar? 
jan van de hoek. 
hij bracht het fruit. 
hij wist het van de boom. 
hij stond er bij op de markt. 
flap nam de boom niet weg. 

nu lacht paps ook. 
hij kijkt naar flip. 
flip slaapt nog. 
stil, zegt paps. 
hij geeft flap een aai op zijn kop. 
hij zegt: jij bent braaf, hoor! 
wat zal flip blij zijn! 
hij mag de boom nog niet zien. 
straks als het kerst is. 
mams brengt de boom weg. 
ze lacht. 
nu is er toch een boom. 
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toch een boom 

hoor de klok luidt. 
het is kerst. 
flip ligt nog in bed. 
hij is niet erg ziek meer. 
daar komt paps de trap op. 
paps kijkt blij. 
hij zegt: ga je mee naar de bank? 
hier is een sjaal voor je hoofd. 
mams loopt in de gang. 
ze kijkt ook al zo blij. 
paps duwt de deur op een kier. 
kijk eens om de hoek, zegt hij. 
flip gluurt en gluurt. 
en dan . . . 
flip vliegt naar de boom. 
hij tikt aan de klok. 
hij kijkt naar de piek. 
hij aait een bal. 
mooi! mooi! zegt hij steeds. 
mams vraagt: is dat fijn of niet? 
flip geeft mams een zoen die klapt. 
paps krijgt ook een zoen. 
krijgt flap geen zoen? 
vraagt paps. 
flap hoort zijn naam. 
daar is hij al. 
paps zegt: flap bracht 
de boom hier. 
de boom is van flap. 
paps zegt nog veel meer. 
van jan die op de hoek 
woont. 



van de baas op de markt. 
flip dolt met flap in 
het rond. 
dan wordt hij moe. 
op de bank, zegt paps. 
daar ligt flip weer. 
hij kijkt zo blij. 
daar is flap ook. 
flip aait zijn kop. 
flip zegt: jij bent mijn vriend. 
jij bent wel eens stout. 
ik ook. 
jij bent wel eens lief. 
ik ook. 
waf! waf! zegt flap. 
hij hapt naar flips hand. 
maar flip speelt nu niet. 
flip kijkt naar de boom. 
flip ruikt het groen. 
nu is het feest. 
echt feest. 
de klok luidt nog. 
bim bam bim bam! 
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