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I. DIE MO-GEN WAT, HOOR! 

Het is Woens-dag-mor-gen. Het is nog vróég. Het 
is nog bij-na hé-le-maal don-ker. De mees-te 

men-sen slá-pen nog. De mees-te kin-der-tjes ook. 
Maar weet je, wie al wak-ker is? Bep-pie de Vries. Ze 
zou best al wil-len óp-staan. Maar dat mág niet. Het is 
nog zo stil in huis. Er is nog nie-mand op. Wat zal ze 
nu? Zich nog eens lek-ker-tjes om-draai-en en weer 
gaan slá-pen? Dat doet ze an-ders óók, als ze vroeg 
wak-ker is. Nee, maar van-daag doet ze het niet. Van-
daag kan ze toch niet meer sla-pen. Dat komt, door-
dat ze zo blij is. Zo héél blij. Ze mag van-mid-dag naar 
gróót-moe-der. Zij met haar gro-ten broer Ján en haar 
klei-ne broer-tje Jóóp. Jan is al tien jaar. Joop is nog 
maar vijf. En Bep-pie zelf is zé-ven. 
Ze gaan wel vá-ker 's Woens-dags-mid-dags naar 
groot-moe-der. Maar van-daag mo-gen ze wat voor 
groot-moe-der méé-ne-men. Een fij-ne schaal pan-ne-
koe-ken. Is dát e-ven wat? Moe-der zal de pan-ne-
koe-ken van-mor-gen bák-ken. Als ze om twaalf uur 
uit school ko-men, mo-gen ze er eerst zèlf van smul-
len. Lèk-ker, hoor! Ze krij-gen er stróóp op of sui-
ker. Nèt wat ze wil-len. Bep-pie vraagt stróóp. Dat 
vindt ze véél lek-ker-der dan sui-ker. Ja, en als ze 
dan ge-gé-ten heb-ben, mo-gen ze wèg. Dán mo-gen 
ze naar groot-moe-der. 
„Móé-der!" 
Wie roept dat? Dat roept Ján. Jan slaapt aan de 
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an-de-re kant van de zol-der. 
„Mbé-der!" roept Jan nog eens weer. 
Bep-pie stapt uit bed en gaat naar hem toe. Ze vraagt: 
„Wat is er?" 
„O," zegt Jan, „ik heb zo'n pijn in mijn buik. 't Is zo 
èrg! 0, mbé-der!" 
Daar kbmt moe-der al. Ze zegt: „Wat is er, Jan? Heb 
jij zo'n buik-pijn? Dan moet je maar diep on-der de 
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dé-kens krui-pen. Ik zal wat mèlk voor je war-men. 
Dat hèlpt mis-schien wel." 
Moe-der gaat naar be-né-den, maar ze komt al gátlw 
weer te-rug. Ze brengt een be-ker war-me mèlk mee. 
Jan drinkt er wat van. 
„Méér niet", zegt hij, „meer kan ik héás niet." Dan 
draait hij zich om en trekt de de-kens o-ver het 
hoofd. 
Bep-pie mag met moe-der naar be-né-den. Ze zegt: 
„Als Jan nu van-mid-dag maar méé kan naar groot-
moe-der." 
Moe-der geeft geen ant-woord. 
„Gaat Jan nu nog naar schóól, moe-der?" vraagt 
Bep-pie e-ven la-ter. 
„'k Wéét niet," zegt moe-der. „We zul-len straks wel 
zfén." 
Bep-pie hóópt maar, dat Jan naar school kan. Ze 
vindt het niets pret-tig, om al-léén te gaan. 
Och, maar die buik-pijn van Jan wordt niet bé-ter. 
Hij kin niet naar school. 
Zo gaat Bep-pie dan al-léén. Wat vindt ze dat á-ke-
lig. Maar — als Jan niet mee-kan naar gróót-moe-der, 
dat is nog èr-ger. Zij en Joop mo-gen vist niet 
al-léén. 
Bep-pie let niet best bp. De juf-frouw moet haar 
tel-kens ver-bie-den. Ja, maar Bep-pie moet ook al-
door aan Ján den-ken. 
Dat die Jan nu in-eens zfék ge-wor-den is. Gis-te-ren 
was hij nog ge-zbnd. Toen heeft hij nog slóót-je ge- 
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spron-gen. Mis-schien heeft hij toen wel nat-te voe-
ten ge-kre-gen. Dan is het zijn éi-gen schuld. 0, o, 
en dáár-om kun-nen ze nou niet naar groot-moe-der. 
Wat is die Bep-pie blij, als om twaalf uur de bèl gaat. 
Ge-lák-kig, nu mo-gen ze naar huis. Ze Mit, wat ze 
kan. Kijk, Joop staat haar al óp te wach-ten. 
„Joop," roept ze, „is Jan bé-ter?" 
„Nee," zegt Joop, „maar moe-der heeft wel pin-ne-
koe-ken ge-bak-ken." 
„0, fi jn," juicht Bep-pie. „Dan is het vast niet èrg 
met Jan." 
Nee, èrg is het ge-luk-kig niet. Dat zegt móé-der ook. 
Jan heeft kóti ge-vat. Jan moet een dag-je in bèd 
blij-ven. Mbr-gen zal hij wel weer bé-ter zijn. 
Ja, mbr-gen. Maar dan is het geen Wóéns-dag meer. 
Dan kun-nen ze niet naar gróót-moe-der. 
„Móé-der", vraagt Bep-pie, „mogen Joop en ik sá-
men gaan? Ik kan óók de pan-ne-koe-ken wel dra-
gen en ik weet best de wèg." 
Bep-pie denkt: moe-der zal wel néé zeg-gen. Maar 
moe-der zegt niets. 
On-der het e-ten zegt Bep-pie: „Mis-schien heeft Jan 
gis-te-ren wel nat-te vóé-ten ge-kre-gen. Mis-schien 
heeft hij dáár wel buik-pijn van. Dan is het zijn 
schuld, dat we niet naar groot-moe-der kun-nen." 
Va-der kijkt haar áán. Va-der kijkt bóós. Hij zegt: 
„Mis-schien heb jij wel ge-li jk, Bep! Maar aar-dig 
vind ik jou op het o-gen-blik niét. Jan heeft zo'n 
pijn! Jan kan nu hé-le-maal geen pan-ne-koe-ken 
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e-ten. Jan is erg ver-drfé-tig, want hij gaat óók zo 
graag naar groot-moe-der. Heb jij dáár wel aan ge-
dacht?" 
Bep-pie kijkt vóór zich. Nee, ze he

J
eft ei-gen-lijk al-

leen aan zich-zèlf gedacht. 
La-ter, on-der het é-ten zegt moe-der: „Ik vind het 
voor gróót-moe-der ook wel erg, als jul-lie niet ko-
men. Ze ver-wicht jul-lie. Ze zal on-ge-rust wor-den. 
Kon ik zèlf maar gaan. Ik kan niet weg van Jan en 
de klein-tjes, an-ders ging ik stèl-lig." 
„Mo-gen we dan niet al-léén?", vraagt Bep-pie nog 
eens weer. 
Joop roept: „Ik weet de weg wel en ik kan best de 
pan-ne-koe-ken dra-gen." 
„Nee," zegt Bep-pie, „dat zal Ik doen." 
„Als jul-lie nou al ru-zie gaat ma-ken, mag het he-
le-máál niet," zegt va-der. 
Bep-pie kijkt 6p. Zou het — zou het mo-gen, als ze 
géén ru-zie maak-ten? 
„Ja," zegt moe-der. „'t Is een moei-lijk ge-vil. We 
kun-nen groot-moe-der ook niet ver-geefs la-ten 
wach-ten. Zul-len we het er op wá-gen, va-der?" 
„Als ze be-lo-ven niét te kib-be-len en niét te blij-
ven spe-len on-der-weg, dan mó-gen ze van mij", 
ant-woordt va-der. 
„F16-ren jul-lie het?" vraagt moe-der. „Niét kibbe-
len, niét spe-len, óók niet stil blij-ven staan, maar 
vhig door-lo-pen en de pan-ne-koe-ken voor-zich-
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tig tus-sen je in dra-gen. Ik zal de schaal in de heng-
sel-mand zet-ten en die dra-gen jullie dan sá-men. 
Zul-len jul-lie dat doen? Kan ik je ver-trótl-wen, 
Bep?" 
„0 já, moe-der," roept Bep-pie. „Já, hè Joop? En we 
zul-len niet laat thuis ko-men en we zul-len hárd 
lo-pen en we zul-len...." 
„Ik zal jul-lie al-les wel pre-cies ver-tel-len, straks, 
als we klaar zijn met e-ten," zegt moe-der. 
0, wat sma-ken mi de pan-ne-koe-ken lèk-ker. 0, 
wat heeft Bep-pie nti een meé-lij met Jan. Ze heeft 
wel èrg on-aar-dig o-ver hem ge-dacht. Die ar-me 
Ján! Hij moet in zijn bèd lig-gen en zij gaan naar 
gróót-moe-der. 
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II. WAT EEN PLAN! 

Als het één uur is, stap-pen Bep-pie en Joop de 
deur uit. Voor-zich-tig dra-gen ze de mand tus-

sen zich in. Ze mo-gen hem niet schééf hou-den. Néé, 
na-tuur-lijk niet. De schaal met pan-ne-koe-ken moet 
net-jes in 't mid-den blij-ven staan. 
Moe-der kijkt ze ná, tot ze het bos-pad zijn in-ge-
gaan. Ze zucht! Ze vindt het wel wat á-ke-lig, dat de 
kin-der-tjes al-leen moe-ten gaan, maar er is niéts 
aan te doen. 
Bep-pie en Joop zuch-ten nfét, hoor! Ze vin-den het 
maar wat fijn! Joop zegt: „Nou zijn we toch wel erg 
gróót, hè? Ik óók!" 
„Ja," zegt Bep-pie, „jij bent óók wel een beet-je 
groot. Maar Ik ben de ótíd-ste." 
„En ik ben een »n-gen," zegt Joop. 
Bep-pie geeft geen ant-woord. Niet kib-be-len, 
denkt ze. 
't Is erg stil in het bos. Er ko-men nooit veel men-sen, 
want het is ver van de gro-te stad. Al-leen de men-
sen, die er dicht bij wo-nen en er dóór moe-ten, ko-
men er. 
„Nou zijn we net rood-kap- je," zegt Joop. 
Bep-pie lácht er om. Ze zegt: „Hoe kán dat nou. 
Rood-kap-je was maar al-leen en wij zijn met z'n 
twee-ën. En ik heb geen ro-de muts op." 
„Ik ben de wolf," zegt Joop. „136é, bóé, ik zal je 
bijten." 
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„Voor-zich-tig toch,” roept Bep-pie. Ja, de mand ging 
he-le-maal schééf. Als nu de schaal óók maar niet 
scheef is ge-gaan. Als de pan-ne-koe-ken er maar 

niet uit zijn ge-gle-den. Eens e-ven kij-ken. 
Voor-zich-tig wordt de mand néér-ge-zet. Joop hup-
pelt met-een wèg. Hij vindt het al niks létlk meer, om 
te hel-pen dra-gen. 
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Bep-pie maakt de mand o-pen. Ge-lák-kig, de schaal 
staat nog nèt-jes in 't mid-den. Moe-der heeft er 
kran-ten om-ge-pakt. Zo kán hij niet mak-ke-lijk 
scheef glij-den. „Kemn, Joop," roept ze. 
„Ik ben de wólf! Bóé, b6é," schreeuwt Joop en komt 
met zwaai-en-de ar-men op haar af. 
„Een wolf dóét niet eens boe-boe," zegt Bep-pie. 
„'t Is toch ze-ker geen kóé?" 
„Hoe doet een wolf dán?" vraagt Joop. 
Dat wéét Bep-pie niet. Maar ze weet wèl, dat ze naar 
groot-moe-der moe-ten. Daar-om zegt ze: „Ki5m, 
Joop, pak áán!" 
„La-ten we een beet-je spé-len," zegt Joop. „La-ten 
we doen, dat jij rood-kap-je bent en Ik de wolf." 
Bep-pie wil wel graag. Nee, maar het mag niet. Moe-
der heeft ge-zegd: „Je moet om twéé uur bij groot-
moe-der zijn." Nee, dan moe-ten ze dóór-lo-pen. Het 
is een uur naar groot-moe-ders huis. 
0, maar nou wéét ze wat. Ze zul-len niet zo lang bij 
groot-moe-der blij-ven. Dan kun-nen ze straks het 
spel-le-tje van rood-kap-je doen. 
Bep-pie zegt: „Joop, la-ten we nou dóór-lo-pen. Dan 
doen we het spel-le-tje straks. Maar je moogt er niks 
van zég-gen te-gen groot-moe-der, hoor!" 
„Néé, ik zal niks zèg-gen," belooft Joop. 
Ze ne-men de mand weer 0. Ze stap-pen vol moed 
vèr-der. Al gauw zijn ze het bos uit. Nu kun-nen ze 
in de ver-te groot-moe-ders huis al zien. Nu zijn ze er 
gauw. 
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III. LIE-VE GE-HOOR-ZA-ME KIN-DE-REN? 

G root-moe-der kijkt er van op, dat die twee kleu-
ters zo maar sá-men zijn ge-ko-men. Ze zegt: 

„Het is ei-gen-lijk te ver voor jul-lie. Jul-lie zijn nog 
zo klein." 
„Ik word o-ver een half jaar al acht," zegt Bep-pie. 
„En ik ben een jan-gen," zegt Joop. „Jon-gens zijn 
nooit báng." 
Groo-moe-der lacht. Groot-moe-der zegt: „Als jij niet 
bang bent, zal ik het óók maar niet zijii. Jul-lie zijn in 
elk ge-val mooi vróég. Je hebt ze-ker vlug dóór-ge-
lo-pen, hè?" 
„Ja, groo-moe-der," zegt Bep-pie. „We zijn om één 
uur weg-ge-gaan en we hebben hárd ge-lo-pen." 
„En straks...." zegt Joop. Met-een schrikt hij. Daar 
had hij het bij-na ver-klápt. 
„Nou, wat dóé je straks?" vraagt groot-moe-der. 
„Dan lo-pen we wéér hard," zegt Bep-pie. Ze krijgt 
er een klétlr van. Die Jóóp ook! 
„Dan moe-ten jul-lie eerst maar een poos-je rus-ten," 
zegt groot-moe-der. „Lus-ten jul-lie een glaas-je 
li-mo-ná-de?" 
Of ze dat lus-ten? Wát graag. Groot-moe-der heeft 
zul-ke lèk-ke-re li-mo-na-de. En ze krij-gen nog kóék-
jes ook. Fijn! 
„Ik ben niks móé meer," zegt Joop, als ze een poos-
je ge-ze-ten heb-ben. „Mo-gen we naar bui-ten, 
groot-moe-der?" 
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Het mag. Groot-moe-der gaat zèlf mee. Er is zo-veel te 
zfén. Er is een geit, een var-ken, er zijn een he-le-boel 
kip-pen en er zijn juist gis-te-ren kái-ken-tjes uit-ge-
ko-men. Wat die létik zijn. Ze krui-pen bij de moe-der- 
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kip on-der de vé-ren. Ze zijn báng, dat Bep-pie en Joop 
ze kwáád wil-len doen. Maar na een poos-je ko-men 
ze weer voor de dág. 0, o, wat een leu-ke dfér-tjes. 
Er zijn ook ko-nfjn-tjes. Twee gró-te en wel tien 
klei-ne. Er is één zwart ko-nijn-tje bij. Dat krijgt 
Jóóp la-ter. Groot-moe-der heeft het de vó-ri-ge keer 
be-lóóf d. 
„Kun-nen we het niet mee-ne-men in de mand, 
groot-moe-der?" vraagt hij. 
„Nee, vent," zegt groot-moe-der. „'t Is nog een beet-je 
te kléfn. Als je wéér komt." 
„Ja, dan is Jan er óók bij," zegt Bep-pie. Ze heeft erg 
veel zin in het spel-le-tje van rood-kap-je en de wolf. 
Maar daar-bij kun-nen ze geen ko-nfjn-tje ge-
brui-ken. 
„Ja, dan is Ján er weer bij, zul-len we ho-pen," zegt 
groot-moe-der. Ze kijkt een beet-je be-zbrgd. Vindt ze 
het zo erg, dat Jan zfék is? Of vindt ze het zo erg, dat 
de kin-der-tjes straks weer al-leen naar hilis moe-
ten? Dat zal het wel zijn. Ze mo-gen niet zo lang blij-
ven als án-ders. Nog een poos-je in de Win, nog een 
poos-je bij groot-moe-der in de ká-mer.... Dán moe-ten 
ze gauw weer naar htlfs. Dat wil-len ze wel. An-ders 
zeu-ren ze soms een beet-je, om lán-ger te mo-gen 
blij-ven. De-ze keer stap-pen ze da-de-lijk bp, als 
groot-moe-der zegt, dat ze naar huis moe-ten. 
„Het zijn lfé-ve, ge-hoor-za-me kin-der-tjes," denkt 
groot-moe-der. Maar als ze al-les wist.... 
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IV. 0, DIE JóóP! 

Daar gaan ze weer op Mis aan. De mand is léég. Ze 
hoe-ven nu niet meer zo voor-zich-tig te zijn. Ze 

mo-gen er wel een beet-je mee slin-ge-ren. Dat doen ze 
ook. En tel-kens kij-ken ze nog é-ven om naar gróót-
moe-der. Dan wui-ven ze haar toe en roe-pen: „dááág! 
dááág!" Groot-moe-der kijkt ze na, tot ze het bibs in 
zijn. Dán gaat ze naar bin-nen. 
Joop zegt: „Nou gaan we spé-len, hè? 't Is nog erg 
vróég, hè?" 
„Ja," zegt Bep-pie, „'t is nog erg vróég." Ei-gen-lijk 
heeft ze er nu niet zo-veel zin meer in. Groot-moe-der 
heeft ge-zegd, dat ze vlug dóór moe-ten lo-pen. Moe-
der heeft dat óók ge-zegd. Het is wel erg, als ze dat 
niét doen. Och, maar 't is nog lang geen vier uur. En 
ze hoe-ven pas om vijf uur thuis te zijn. Zul-len ze het 
dan toch maar doen? Wel já! Ze zul-len het niet láng 
doen. Nee, héél e-ven-tjes maar. 
Bep-pie zegt: „Kruip jij nou maar wèg, Joop! Jij bent 
de wolf. Als ik je hé-le-maal niet meer zien kan, kom 
ik óók die kant uit. Dan ben ik rood-káp-je." 
De mand wordt neer-ge-zet en Joop ver-dwijnt tus-
sen de strui-ken. Dat mag niet! Ze moe-ten op het 
pad blij-ven. Ja, maar daar kun je het spel-le-tje niet 
goed dóén. Ver-der-op, waar de bo-men en strui-ken 
zo dicht op el-kaar staan, is het veel létl-ker. 
„Nou moest ik ook een ro-de muts op heb-ben," denkt 
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Bep-pie. Haar muts is blááw. Dat hóórt niet, als je 
rood-kap-je bent. 
Ze haalt haar zak-doek uit de zak. Die is wit, maar 
hij heeft een róód rand-je. Ze maakt aan el-ke hoek 
een knóóp. Zo, nu is het een wit muts-je met een 
ró-de rand. Nu lijkt ze toch een béét-je op rood-
kap-je. 
Van Joop hoort of ziet ze niéts meer. Ze gaat óók 
van het pad af en die-per het bos in. Ze heeft niet zo 
pre-cies ge-ke-ken wel-ke kánt Joop op-ging. Ze 
dacht: als ik tus-sen de strui-ken dóór ben, zie ik hem 
zó. Joop kbn nooit zo erg best weg-krui-pen. 
Och, maar wat is dat struik-ge-was dicht. Je moet de 
tak-ken weg-bui-gen, om er dóór te ko-men. Nee, dat 
is niet léák. Kijk nou, daar zit haar jurk-je al vast. 
Voor-zich-tig lbs ma-ken, an-ders schéárt het. 
Ge-luk-kig, daar is weer een páád-je. Daar kun je 
bé-ter lo-pen. Maar — waar is Joop? Wel-ke kánt zou 
hij zijn uit-ge-gaan? 
„Jóóp," roept Bep-pie. 
Geen ant-woord. Och nee, na-tuur-lijk niet. Als je 
bent weg-ge-kro-pen zég je toch niet, waar je zit? 
Een eind-je vèr-der lo-pen maar. Hij zal wel gállw op 
haar áf-ko-men. 
Bep-pie lóópt en lóópt — maar van Joop hoort of 
ziet ze niets. Dan maar te-rug. Hij is ze-ker de án-
de-re kant uit-ge-gaan. 
Wéér loopt ze een heel eind, maar nèr-gens vindt ze 
Joop. Nu be-gint ze héél hard te roe-pen: „Jóóp, 
Jóóp dan toch! Jóóp, waar bèn je?" 
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Stil eens. Hóórt ze 
wat? Já, uit de ver-te 
klinkt een bang stem-
me-tje: „Ik ben hiér! 
Ik ben ver-dwááld!" 
„O, wacht maar. Ik 
kom bij je," roept ze. 
Ze gaat op het ge-luid 
áf. Ze moet wéér tus-
sen het struik-ge-was 
door-krui-pen, maar 
dat hin-dert niet. Als 
ze maar bij Jóóp komt. 
Na een poos-je roept 
ze weer: „J66p, waar 
bèn je?" 
„Hfér," klinkt het, 
maar nu van een án-
de-re kant. Dat be-
grijpt Bep-pie eerst 
niet. Hoe kán dat nou? Och, Joop is in die tijd na-tuur-
lijk óók weer door-ge-lo-pen. Dát moet hij niet dóén. 
„Joop, je moet blij-ven stáán, an-ders vind ik je niet," 
roept ze. „Waar bèn je?" 
„Ik ben weer op de wèg! Ik wil naar móé-der," roept 
Joop. 
„Ja, wacht dan e-ven," roept Bep-pie. 
Tèl-kens róépt ze nu. Joop roept óók en het duurt 
niet lang, of ze heb-ben el-kaar ge-vèn-den. Wat zijn 
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ze blij. Joop ver-geet hé-le-maal, dat hij ei-gen-lijk 
de wolf is en Bep-pie denkt er niet meer aan, dat ze 
rood-káp-je is. Nee, hóór! Ze wil-len niet meer spe-
len. Ze wil-len naar htlfs! 
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V. DAT IS ERG. 

j
á, ze wil-len naar háis. Maar — wat is dit voor een 
weg? Het kan nooit de weg zijn, die naar hun 

huis-je voert, dat weet Bep-pie héél ze-ker. 
„Dit is niet de góé-de weg, Joop," zegt ze. 
„Wèl waar," zegt Joop. 
„'t Kan nóóit," zegt Bep-pie. „De goe-de weg is er-
gens án-ders." 
„Nié-tes," zegt Joop. 
„Wèl-les," zegt Bep-pie. „Ik ben de ótld-ste. Ik zal het 
toch ze-ker be-ter we-ten dan jij?" 
„Ik weet het be-ter," zegt Joop. „Dit is wel ècht de 
goe-de weg." 
„Zo," zegt Bep-pie. „Als dit de goe-de weg is, moet 
de mand er staan. Zie jij die soms?" 
„Hij staat een eind-je clié kant op," ant-woordt Joop. 
„Dat kán niet," zegt Bep-pie. Toch gáát ze die kant 
maar op. Ze wil ook niet graag weer tus-sen de strui-
ken door. Mis-schien ko-men ze wel mèn-sen te-gen. 
Dan kun-nen ze vra-gen, hoe ze weer tháis moe-ten 
ko-men. 
Ze lo-pen en lo-pen, maar men-sen zién ze niet. 
Ein-de-lijk — wat is dát? „0, fijn, een huis- je," roept 
Bep-pie. 
Joop zegt niéts. Joop schrikt. Op de goe-de weg zijn 
geen huis-jes. Joop be-grijpt nu, dat ze heus ver-
dwááld zijn. 
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Ze gaan naar het huis-je tóé. De deur is dicht. De 
lui-ken zijn óók dicht. 
„Zul-len we klbp-pen?" vraagt Bep-pie. 
„Néé," zegt Joop. „Als er eens een bó-ze man uit-
komt...." 
Bep-pie is óók wel een beet-je bang. Toch klópt ze. 
Eerst zacht. Dan hár-der. 
't Blijft stil in het huis-je. Nu durft Joop óók. Hij 
bonst met zijn bei-de han-den op de dédr. Hij schbpt 
er te-gen. Hij roept: „Doe eens ó-pen, boe-man!" 
„Stil toch," zegt Bep-pie. 
„O, jij — jij bent al-tijd báng," zegt Joop. 
„En 't is jótiw schuld, dat we ver-dwaald zijn," huilt 
Bep-pie. 
't Scheelt wei-nig, of Joop huilt méé. Nee, nee, hui-
len wil hij niet. Hij is toch ze-ker een jbn-gen? Hij 
gaat eens ach-ter het huis-je kij-ken. Daar is een 
schuur. Zou daar mis-schien een kóé in zijn? Of een 
páárd? Hij roept: „Bep, kbm eens! Kijk eens." 
Bep-pie kbmt. Sa-men gaan ze het schuur-tje in. Het 
is léég. Hé-le-maal leeg. 
„Wat is dat?" vraagt Joop. 
„Dat zie je toch wel? Dat is de ruif. Daar ach-ter 
heeft een géit ge-staan. Die kreeg dan zó zijn e-ten." 
„Tjóép!" 
0, wat schrik-ken ze. En met-één moe-ten ze lá-chen. 
't Was en-kel maar de détir, die dicht viel. 
„Nou kun-nen we ge-van-ge-nis-je spe-len," zegt 
Joop. 
20 



„Néé hoor,” zegt Bep-pie. „We moe-ten naar háfs! 
't Is mis-schien al wel vijf uur." 
Ja, ja, naar háis! Gauw de deur weer ó-pen doen. 
Waar is nu de krák? 
Hun hand-jes glij-den langs het ru-we Milt. Ze voe-
len ó-ver-al. Er-gens moet toch een krák zijn of een 
knbp? 
Ze vin-den niéts. En de deur blijft dicht, hóé ze ook 
du-wen en schbp-pen. De deur kan al-leen maar van 
de báf-ten-kant o-pen wor-den ge-daan. Ze kun-nen 
er niet uit. 

21 



VI. ZO IS HET GOED! 

0, we zit-ten ècht ge-van-gen," gilt Bep-pie. „We 
kun-nen er nóóit meer uit!" PP 

Joop be-gint te hui-len, héél hard. Bep-pie huilt óók. 
„Maar — maar —" snikt Joop, „de men-sen zul-len 
toch wel tháis-ko-men?" 
„Er wó-nen geen men-sen. 't Huis staat na-tuur-lijk 
léég," jam-mert Bep-pie. 
„Moe-ten we hier dan de he-le nacht blij-ven?" Joop 
schrikt daar zb van, dat hij het hui-len ver-géét. Met 
wijd o-pen mond en wijd o-pen o-gen kijkt hij Bep-
pie áán. 
„We moe-ten hier mis-schien wel al-tijd blij-ven," 
snikt Bep-pie. „We gaan hier mis-schien wel dood van 
de hbn-ger — en — móé-der — en — vá-der — —" 
Nu huilt ze zó hard, dat Joop geen ráád weet. Hij 
schbpt en trapt te-gen de deur, zo hard hij kán. Is 
er dan nié-mand, die hen hóórt? Is er dan Mé-mand, 
die hen hel-pen wil? 
Ja, er is Ie-mand. In-eens wéét Joop het. De Hee-re in 
de Hemel. Dfé kan hel-pen. Die hoort je ál-tijd. Die 
ziet je b-ver-al. 
„Bèp," zegt hij, „we moe-ten bid-den. De Hee-re Jé-
zus zal ons wel hèl-pen." 
Bid-den? Daar had Bep-pie al láng aan ge-dacht. 
Straks in het bbs al. Maar bid-den dárft ze niet. 't Is 
im-mers al-les hun éi-gen schuld? Ze zijn vréés-lijk 
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on-deu-gend ge-weest. Dat ze hfér zit-ten, dat is voor 
stráf! De Hee-re in de He-mel is bóós op hen. 
„Ik — ik dfirf niet," zegt ze zacht. 
„Waar-óm niet?" vraagt Joop. 
„Om-dat we kwáád heb-ben ge-daan. 't Is al-le-maal 
on-ze éf-gen schuld." 
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„O, maar dan moe-ten we juist bid-den,” roept Joop. 
Héél zijn ge-zicht-je straalt. Ja, hij wéét het. Nu weet 
hij heus méér dan Bep, al is hij de klein-ste. 
„Als je kwáád ge-daan hebt, moet je eerst om ver-
gé-ving bid-den," zegt hij. „Moe-der zei dat van-mor-
gen óók te-gen Ján. Jan had gis-te-ren in de sloot ge-
ze-ten. Hij had de he-le dag nat-te vóé-ten ge-had. 
Daar-om had hij btlik-pijn. Dat was óók zijn ei-gen 
schuld. En toen zei móé-der, dat de lie-ve Heer tbch 
naar hem ltlis-ter-de. Maar dan moest hij éérst om 

ver-gé-ving vra-gen." 
E-ven la-ter knie-len 
twee kin-der-tjes dicht 
naast el-kaar in de don-
kere schuur. Ze bid-den 
om ver-gé-ving. Ze bid-
den, of ze weer bij va-
der en moe-der mo-gen 
ko-men. 
En, als kin-der-tjes bid-
den, is er al-tijd Eén, die 
hen hóórt. 
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VII. GE-LUK-KIG. 

En thilis? Hoe is het dáár? 
Moe-der heeft heel vaak naar de klibk ge-ke-ken. 

0, het duur-de zo lang, eer het vijf uur was. Einde-
lijk, &n-de-lijk is de klei-ne wij-zer op de vijf. 
Moe-der kijkt naar bul-ten. 1(6-men de kin-der-tjes 
nog niet? Néé, er is nog niéts te zien. 
't Wordt vijf mi-nu-ten o-ver vij-ven, tien mi-nu-ten, 
kwárt.... 
„Móé-der," roept Jan, „zijn ze er nog niet?" 
„Nee," roept moe-der te-rug. Haar stem klinkt ang-
stig. Dat hóórt Jan wel. 
„Móé-der," roept hij weer, „moe-der, mag ik op-
staan? Mijn buik-pijn is hé-le-maal ó-ver." 
„Ja, stá maar op," roept moe-der. 
Als Jan be-né-den komt, is de gro-te wij-zer al bij-na 
op de zès. Dit be-te-kent, dat Bep-pie en Joop al een 
hálf uur te láát zijn. 
„Als er maar niets met ze ge-bétIrd is," zucht moe-
der. 
„Wat kán er nou ge-beu-ren," zegt Jan. „In het bos 
loopt nfé-mand en op het pad naar groot-moe-der ko-
men géén au-to's." 
Néé, dat is wáár! 't Is geen ge-váár-lij-ke weg. Maar 
de kin-der-tjes zijn nog zo kléInl 
„Ze heb-ben mis-schien wel ver-gé-ten, dat ze om vijf 
uur thuis moes-ten zijn," zegt Jan weer. „We mo-gen 
an-ders al-tijd lán-ger weg-blij-ven." 
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Moe-der geeft geen ánt-woord. Ze vindt het zo èrg. 
Ze zou wel zó weg wil-len lo-pen, om haar kin-der-
tjes te zóé-ken, maar dat kán niet. Hèn-kie moet aan-
stonds zijn flès- je heb-ben en An-nie moet naar bèd. 
Och, en moe-der wil Jan óók lie-ver niet stu-ren. Zijn 
buik-pijn is wel ó-ver, maar het is toch bé-ter, dat hij 
van-daag bin-nen blijft. 
't Wordt zes uur. Nog zijn de kin-der-tjes er niet. 
Ge-lák-kig, dáár komt vá-der aan. Va-der kijkt héél 
boos, als hij hoort, dat de twee klein-tjes nog niet 
thuis zijn. Hij zegt: „Ze zijn on-déá-gend, die Bep en 
Joop. Ze heb-ben na-tuur-lijk niet te-gen groot-moe-
der ge-zègd, dat ze vroeg thuis moes-ten zijn. Ik ga ze 
di-rect há-len." 
Vader springt op de fiéts. Zo kan hij gauw bij groot-
moe-der zijn. Met een reu-ze-vaart schiet hij het bos-
pad in. Hij trapt en trapt.... Dan in-eens rèmt hij. Wat 
is dát? Wat ziet hij daar stáán? De mand! En sbp de 
mand ligt Bep-pie's muts. 
Va-der schrikt heel èrg. Wat zou er met zijn ar-me 
kin-der-tjes ge-béárd zijn? 
Va-der roept: „Bèp-pie! Joop!" Va-der roept hárd, 
maar er komt geen ant-woord. 
Va-der zet zijn fiets te-gen een bóóm aan en kruipt 
het struik-ge-was in. Zo heb-ben zijn kin-der-tjes een 
paar uur ge-le-den óók ge-daan. Maar zij gin-gen 
de an-de-re kant op. Dat wéét va-der na-tuur-lijk niet. 
Va-der loopt maar dóór en tèl-kens roept hij: „Bep-
pie! Joop! Waar zijn jul-lie?" 
26 



Heel stil is het in het bos. Heel ver klinkt va-ders 
stèm. Maar hij hoort geen ánt-woord. Hij loopt de 
é-ne kant uit, hij loopt de án-de-re kant uit, hij wéét 
niet meer, wat hij moet dóén. Zal hij te-rug gaan? 
Zal hij naar de po-lf-tie gaan? Dát zal wel móé-ten. 
Moe-der zal vréés-lijk schrik-ken, als hij zon-der de 
kin-der-tjes te-rug komt. Ja, maar hij kan hier toch 
óók niet blij-ven. 
Hij gaat te-rug. Nog één keer staat hij stil. Nog één 
keer róépt hij. Nog één keer 
luis-tert hij en dán.... 
Ja, hij hóórt wat. Hij hoort s7 - 
zo'n raar ge-luid.... Net 	 ,0.K. 
of er in de ver-te er-gens op 
een deur wordt ge-bonsd. 
Een détír? Een détír hoort 	 L. ,))) 

(2)  

bij een htlfs. Er is maar één 
huis in het bos en dat staat 
al héél lang léég. Zou-den 
Bep-pie en Joop dáár kun-
nen zijn? 
Va-der loopt zo vlug hij kan 
de rich-ting van het huis-je 
uit. Ja, ja, dáár komt dat ge-
luid van-dáán. Ja, ja, hij 
hoort het nu wel góéd. Och, 
en hij hoort ook hui-le-ri-ge 	,//( 	

a'114, • 
kin-der-stem-men. 	 "seye. 	\ie '"'""•-- 

„Bèp-pie! Joop!” roept hij. ""nwee,  n d e...tt off 
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„Vá-der,” klinkt het uit de ver-te. 
0, va-der is zo blij! Nu is hij op het pad, waar het huis-
je stáát. Nu hólt hij. Nu hoort hij de stem-men van zijn 
kin-der-tjes heel góéd. Nog e-ven en dán.... In èl-ke 
arm heeft hij er één. En ze hui-len en ze lá-chen en ze 
pra-ten van al-les door el-káár. Va-der Okt ze, va-der 
zóént ze, va-der schijnt wel hé-le-maal te ver-ge-ten, 
dat ze toch ei-gen-lijk on-détí-gend zijn ge-weest. 
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VIII. NAAR HUIS! 

jon-gens, nu gauw naar htlis," zegt va-der. 
„Moeder is zo vréés-lijk on-ge-rust." 

Daar wor-den Bep-pie en Joop stil van. Nee, zij zijn 
niét ver-ge-ten, hoe stout ze zijn ge-weest. Zij zijn 
niet ver-ge-ten, wat ze be-166fd heb-ben, éérst aan 
moe-der en lá-ter aan gróót-moe-der. 
Als ze weer bij het an-de-re pad zijn, mag Bep-pie 
ach-ter op va-ders fiets en Joop véiéir-op, tus-sen va-
ders ár-men. Met een vaart als een snèl-trein gaat 
het nu naar 
Kijk, moe-der staat al tift te zien. Moe-der kijkt blij, 
als ze haar kin-der-tjes te-rug-ziet, maar ze kijkt ook 
bóós. Ze zegt: „Moes-ten jul-lie nu zó lang bij groot-
moe-der blij-ven? Had je me dát be-loofd?" 
Ja, nu moet het he-le ver-haal ver-tèld wor-den. Dat 
is móéi-lijk, hoor, héél moei-lijk. Bèp-pie ver-telt, 
Joop ver-telt óók een beet-je en zo ho-ren va-der en 
moe-der ál-les. Ze ho-ren óók, hoe de kin-der-tjes 
néér-kniel-den in de don-ke-re schuur. 
't Is erg stil in de ka-mer, als het ver-haal uit is. Ja, 
erg stil. Wat zou er nu kó-men? Zou-den ze zon-der 
e-ten naar bèd moe-ten? Zou moe-der zeg-gen: „Nu 
mo-gen jul-lie nóóit meer naar groot-moe-der"? Zou-
den ze mis-schien van va-der kláp-pen krij-gen? Ze 
heb-ben het wel ver-diend. Ja, ze heb-ben een gró-te 
stráf ver-diend, dat we-ten ze bèst. Ze dur-ven niet 0-
kij-ken. Ze stáán daar maar. 
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Dan zegt in-eens va-der: „Wat dènk je er van, moe-
der? Wat moe-ten we met die twee ben-gels doén?" 
't Klinkt — néé, 't klinkt niét boos. Joop kijkt vá-der 
aan. Bep-pie kijkt naar móé-der. 
„Ja, wat moe-ten we met ze cloén?" zegt moe-der. „Ze 
heb-ben ons veel angst be-zorgd. Ze heb-ben ons veel 
ver-drfét ge-daan. Ik had ge-dácht, dat we ze bé-ter 
kon-den ver-trol:J-wen." 
Bep-pie krijgt een er-ge klétír. Joop's bol-le-tje buigt 
naar be-ne-den. 't Is zo èrg, als va-der en moe-der 
hen niet meer kun-nen ver-trótl-wen. 't Is zo èrg, dat 
ze va-der en moe-der ver-driét heb-ben gedaan. Moe-
ders stem klinkt zo be-dróéfd. En — be-droefd is nog 
er-ger dan bóós. 
In-eens zegt moe-der: „Máár, va-der, weet je, wat ik 
ge-loof? Ik ge-lóóf, dat de Heer hun ge-bed heeft 
ver-hoord en hun het kwaad heeft ver-gé-ven. Dan 
wil-len wij het hun óók ver-ge-ven, vind je niet?" 
Já, va-der vindt het óók. 
Nu wordt er nog eens ge-pakt, nu wordt er nog eens 
ge-kust. 0, wat zijn die Bep-pie en Joop ge-luk-kig. 
0, wat héér-lijk! Ze zijn weer thtlis en va-der en moe-
der zijn niet bóós meer. 
„Ze moe-ten nu maar gauw é-ten en dan naar bèd," 
zegt va-der. 
„Ja," zegt moe-der, „ze moe-ten nog maar een paar 
pán-ne-koe-ken e-ten voor de schrik." 
„0, fijn," jui-chen ze. 
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„Mag ik er óók een?” vraagt Jan. „Ik ben heus hé-
le-maal bé-ter." 
„Nou, voor-dit dan," zegt moe-der. 
Dat wordt nog een pret-tig half uur-tje. Bep-pie en 
Joop zijn zo heel, héél blij. Maar ze dur-ven toch nog 
niet veel te zèg-gen. 
Na het e-ten dankt va-der hard-op. Dat doet hij al-
tijd. Bep-pie en Joop we-ten, dat ze dan moe-ten klis-
te-ren. Dat doen ze nu wel héél goed. Ja, want va-der 
dankt er óók voor, dat de Hee-re hen weer vei-lig 
thuis heeft ge-bracht. 
Ze dan-ken méé. En, als ze la-ter hun á-vond-ge-bed-
je doen, dan-ken ze nog eens wéér. 
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