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naar school 

ken je maud nog? 
en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik op school. 
dat is best leuk hoor! 
maar weet je wat niet zo leuk is? 
rik is nog al eens boos op maud. 
en dan is maud weer boos op rik. 
maar het duurt nooit zo lang hoor. 

nu ligt rik in bed. 
en wat hoort hij toch? 
waait het zo hard? 
mams is al op. 
ze gaat straks naar de stad. 
om vier uur is ze weer thuis. 
na school gaat rik met maud mee. 
maar zo ver is het nog lang niet. 
mams kijkt naar de klok. 
oei! is het al zo laat! 
mams loopt naar de trap en ze roept: 
rik, komt er nog wat van! 
je moet naar school. 
maar o die rik. 
hij geeft geen kik. 

rik is nog niet klaar als maud komt. 
hij zegt: wat ben je vroeg. 
het is niet vroeg meer, bromt maud. 
eet maar vlug door. 
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tijd zat! roept rik weer. 
mams schudt haar hoofd. 
ze zegt: je bent me er ook één. 
met jou is er steeds wat. 

maar rik heeft geen haast. 
eet toch door, zegt mams. 
en dan één twee drie naar school. 
ik ga naar de stad. 
dat weet je. 
als mams naar hen wuift, schreeuwt rik: 
brengt mams wat voor me mee? 
dat zal je wel zien, roept mams. 
dan doet ze gauw de deur dicht. 
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hè hè, die twee zijn de deur uit. 
mams kijkt op de klok. 
wat is het al laat! 
ze moet op een draf naar de bus. 
maud en rik zijn vast wel op school. 
ja, dat denkt mams. 
maar is het wel zo! 

rik weet weer wat leuks 

kijk, daar gaan maud en rik. 
en een pret dat het stel heeft! 
ja ja, dat komt door de wind. 
rik roept: 
kijk eens wat ik doe maud. 
ik heb mijn jack los. 
en ik houd hem heel wijd. 
zo blaast de wind me weer naar huistoe. 
maud hoort niet eens wat rik zegt. 
ze vindt het wel leuk wat hij doet. 



maud maakt haarjack ook los. 
en ze doet rik na. 
maar hoe moet het nu met school? 
o die rik! 
hij denkt niet aan school. 
en maud voor één keer ook niet. 

het is al heel stil op straat. 
er is niet één kind meerte zien. 
er loopt wel een man met een stok. 
aan één kant leunt hij op zijn stok. 
en de wind blaast en blaast maar. 
dan... zoei... zoei! 
o, wat is dat nou? 
maud en rik staan stil. 
en wat zien ze dan? 
er waait een pet langs de straat. 
die pet is... 
van de man met de stok. 
en de man zwaait maar met zijn stok. 



maud blijft staan waar ze staat. 
maar rik rent de pet na. 

kijk, nu holt maud toch met rik mee. 
en de man met zijn stok roept maar... 
mijn pet! mijn pet! 
maar de wind blaast en blaast. 
rik had de pet haast beet. 
maar dan... 
wat is dat? 
de wind blaast de pet de lucht in. 
dan valt de pet weer op straat. 
en 000h, wat nu weer? 
de pet vliegt de hoek van de straat om. 



en vlak bij die straat is een sloot. 
daar mag rik nooit heen. 
maud ook niet. 
de sloot is wel niet diep 
maartoch... 

wat nu weer 

ja, wat doen rik en maud nu? 
rik denkt maar aan één ding... 
de pet! 
en de wind blaast en blaast maar. 
nu vliegt de pet weer langs de grond. 
rik steekt zijn hand uit. 
mis! 
de pet waait vlak langs rik en maud heen. 
en duikt zo de sloot in. 
en wat doet rik? 
hij valt plat op zijn buik. 
hij grijpt en grijpt. 
maar het is steeds mis. 
maud geeft een gil. 
ze loopt een eind bij rik weg. 
het is ook zó eng! 
door de wind drijft de pet riks kant uit. 
pakt rik de pet nu wel, 
of lukt het hem weer niet? 

die rik toch. 
hij geeft het zo gauw niet op. 
hij steekt zijn arm veel te ver uit. 
en plonst dan zo de sloot in. 
maar de pet heeft bij beet. 
maud geeft een schreeuw van schrik. 
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dan pakt hij mauds hand. 
en het lukt! 
ja heus het lukt! 
rik staat weer op de kant. 

maar ze doet niks. 
en rik schreeuwt maar: help me nou! 
de kant is zo glad! 
dan wordt maud plots heel flink. 
ze is zo bij rik. 
en ze steekt haar hand uit. 
de pet smijt rik het eerst op de kant. 



dan één twee drie naar huis 

die man doet zo vreemd! 
hij haalt een schrift uit zijn zak. 
en een pen. 

maar dan is er weer wat. 
maud roept: o, rik wat ben je vies en nat! 
en wat doen we met die pet? 
die pet is ook... 
van schrik houdt ze dan plots haar mond dicht. 
er komt een man aan op de fiets. 
hij stapt af en vraagt: 
wat is hier aan de hand? 
er is niks, zegt rik. 
de pet is van die man met zijn stok. 
kijk, daar komt hij aan. 
en wat doet die man met de fiets dan? 
daar snapt rik niets van. 
maud ook niet. 



rik schrikt er van. 
maar de man zegt: 
je hoeft niet bang te zijn hoor. 
je bent toch niet stout? 
die rik! 
nu praat hij aan een stuk door. 
de man van de pet is er nu ook. 
hij zegt: 
door die pet viel jij in de sloot. 
dat vind ik heel erg. 
nu ben je nog nat ook. 
heb je het niet koud? 
rik schudt zijn hoofd. 
hij doet heel stoer. 
maar hij rilt van de kou. 

en wat doet de man met het schrift? 
hij schrijft en schrijft maar. 
nee, rik snapt er niks van. 
nu vraagt die man ook nog: 
hoe heet jij knul? 
eerst houdt rik zijn mond stijf dicht. 
dan wordt hij boos. 
hij snauwt: 
ik ben geen knul. 
ik heet rik. 
oei! dan krijgt maud ook nog een beurt. 
en hoe heet jij? vraagt de man. 
maud houdt zich eerst ook stil. 
dan zegt ze toch maar hoe ze heet. 
zo, zegt de man dan. 
en hij kijkt naar rik. 
ga jij nu maar gauw naar huis. 
zo vies en nat kun je niet naar school. 
en de man van de pet zegt: 

13 



je hoort nog wel van me. 
en nu één twee drie naar huis. 

wat zei die man daar? 
nu één twee drie naar huis... 
dat is ook wat! 
rik kan niet naar huis. 
mams is naar de stad. 
maud kijkt plots heel bang. 
ze zegt: 
hoe moet het nu met school, rik? 
we zijn al veel te laat. 
dan—flink—zegt ze gauw: 
ik weet al wat rik. 
jij gaat met mij mee naar huis. 
en ik blijf bij je. 
ja en zo doen ze dan maar. 

nu waait het niet meer zo hard. 
zo waait er ook geen pet meer af. 
maar rik heeft het wel koud. 
hij is blij als ze bij mauds huis zijn. 
mauds moe schrikt als ze maud en rik ziet. 
en als ze naar rik kijkt, 
schrikt ze nog veel meer. 
mauds moe denkt nu niet aan school. 
ze vraagt en vraagt maar. 
ze is niet boos. 
o, nee! 
maar hoe moet het nu met rik? 
zo kan hij niet naar school. 
en riks moe is nietthuis. 
mauds moe denkt en denkt. 
dan lacht ze. 
maar of rik straks ook lacht? 
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staat het echt niet gek? 
na een half uur lacht maud ook weer. 
rik niet. 
hij heeft een trui van maud aan. 
en een broek. 
en een jack. 
zo ga ik niet naar school, bromt rik. 
maar wat wil je dan? zegt mauds moe. 
je was zo nat en vies! 
daar word je ziek van. 
maud zegt: het staat heel niet gek. 



en mauds moe zegt: 
kijk nou niet zo boos meer rik. 
hier een peer voor jou. 
en een peer voor maud. 
dan trekt mauds moe haar jas aan. 
en ze brengt maud en rik gauw naar school. 

het helpt niet veel of rik boos kijkt. 
hij moet wel mee naar school, 
of hij zin heeft of niet. 
maar dan is er weer wat. 
de deur van school zit op slot. 
mauds moe drukt op de bel. 
maud schuift steeds meer naar haar toe. 
maud denkt, 
zou juf boos op ons zijn? 
dan staat juf zo voor hen. 

juf lacht als ze maud en rik ziet. 
ze zegt: kom vlug in de gang. 
ik hou meer van de zon, 
dan van de wind. 
ik weet ook wat er aan de hand is. 

je bent nu weer fijn droog rik 
stef kwam er te laat door op school. 
hij zag dat je uit de sloot kwam. 
met een pet. 
en hoe is het nu met die pet? 
die juf! 
ze maakt er maar een grap van. 
maar rik lacht niet. 
0 nee! 
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is rik een held? 

als mauds moe naar huis gaat, 
gaan juf en maud en rik naar de klas. 
als juf de klas in komt roept ze: 
wat is hier aan de hand! 
maar geen kind hoort watjuf roept. 
de klas lijkt wel een groot koor dat zingt. 
en wat zingt het koor? 
pe pet pet 
de sloot dat is je bed. 
pet pet pet 
de sloot dat is je bed. 
maud schuift gauw naast rik op haar plaats. 
en een kleur dat ze heeft. 
en hoe is het met rik? 
rik voelt zich nu de held van de klas. 
maar blijft dat zo? 

het duurt wel een poos, 
voor de klas weer stil is. 



dan vraagt juf: wie rijmt er hierzo goed? 
stef gaat staan en roept: 
ik juf! 
dat weet ik dan ook weer, lacht juf. 
dan kijkt juf naar maud en rik. 
ze zegt: ik ben trots op jou rik. 
en op maud ook. 
je werd er wel vies en nat van rik. 
maar dat vind je vast niet erg hè? 
rik schudt zijn hoofd. 
hij denkt: hou nou maar op juf. 
als je een kind uit de sloot haalt. 
dan ben je een held. 
maar een pet? 
een pet is maar een dood ding. 
of niet soms? 

stef rijmt niet meer 

het gaat heel goed op school. 
rik denkt niet meer aan de trui van maud. 
maar na school gaat het niet goed. 
en weer is het stef die wat doet! 
maar nu is het niet leuk. 
als stef langs rik komt, 
trekt hij aan riks mouw. 
en hij roept heel hard: 
dit is een jack van maud! 
en die broek en die trui ook. 
wie trekt er nou spul aan van een griet? 
zijn ze bij jouwthuis zo arm? 
ja en dan gaat het mis! 
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o die rik! 
hij wordt zo boos! 
hij maakt een vuist. 
en vliegt op stef af. 
stef schrikt ervan. 
maar hij laat zich niet slaan. 
hij geeft rik een dreun op zijn hoofd. 
dan slaat rik hem ook weer. 
en heus niet zo zacht. 
stef valt door die klap op de grond. 
en rik blijft maarslaan. 
het helpt niet, 
of maud al roept en schreeuwt. 
de rest van de klas doet niets. 
en rik blijft maarslaan. 
plots steekt stef zijn been uit. 
dan ligt rik op de grond. 



maar juf is er ook nog. 

ze komt juist de school uit. 

ze ziet die twee daar op de grond. 
sta op! roept ze boos. 

en één twee drie naar huis. 

straks na school hoor ik hier meer van. 

rik is nog steeds boos 

nu zijn ze bij mauds huis. 
rik heeft hier en daar wel pijn. 
hij is ook boos, 

dat mams er nog niet is. 

en paps is er ook al niet. 

paps vaart op zee. 

op een groot schip. 
dat is voor rik lang niet leuk. 

en voor mams ook niet. 

maar daar is niets aan te doen. 

mauds moe schrikt als ze rik ziet. 

wat ziet dat joch er uit. 
zijn haar zit door de war. 

er zit hier een streep zwart. 
en daar een streep zwart... 
mauds jack is ook nat en vuil. 

mauds moe schudt haar hoofd. 

ze vraagt: wat is er aan de hand rik? 

viel je op straat? 
rik knikt. 

o wat jok jij? roept maud boos. 
ik viel wel, houdt rik vol. 

en dat was stefs schuld. 

hij zei... hij zei... 
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wie trekt er nou spul aan van een griet! 
en ben je zo arm? 
en eerst zong de klas een lied voor mij. 
het was een vers op rijm van stef. 
Stef zag dat ik uit de sloot kwam. 
en toen... en toen... 
mauds moe zegt: het lijkt wel een film. 
maar ik snap er niet veel van. 
met dit jack en die broek, 
kun je niet meer naar school. 
ze zijn zo nat en vies en vuil! 
hoe moet dat nu? 
dit spul krijgt ik nu niet meer schoon. 
als mauds moe dat zegt, 
rent maud weg. 
de trap op. 

weer naar school 

nu gaan maud en rik weer naar school. 
het is fijn, 
dat het niet meerzo hard waait. 
toch kijkt rik niet blij. 
nu heeft hij echt mauds jack aan. 
en ook mauds broek. 
maud draagt een oud jack, 
dat rik niet aan kan. 
daar is rik veel te groot voor. 
en de broek die maud nu draagt, 
is voor rik ook veel te klein. 
die maud! 
het jack past maud ook niet goed. 
en de broek is ook te kort. 
maud trekt weer aan haar mouw. 
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en aan de pijp van haar broek. 
maar er is niets aan te doen. 
rik kan niet met nat spul aan naar school. 

maud kijkt schuin naar rik. 
haar jack staat rik best leuk. 
maar dan... 
kijk voor je, snauwt rik. 
loop door en kijk niet om. 
maud doet wat rik zegt. 
maar ze snapt niet, 
wat rik nu weer wil. 
dan plots kijkt ze toch om. 

ze schrikt! 
o, wat schrikt ze! 
ze ziet rik niet meer. 
maud roept en roept: 
rik! rik! waar ben je? 
maar rik is weg. 

maud weet niet wat ze moet doen. 
ze ziet de school al. 
en het is niet vroeg meer. 
maud denkt: 
zou het een grap zijn van rik? 
met rik weetje het maar nooit. 



daar om de hoek van die straat, 
ben je ook zo bij school. 
maud wordt nu toch weer blij. 
op een draf gaat ze naar school toe. 

maud komt net op tijd op school. 
in de gang kijkt ze gauw, 
of ze haar jack ziet. 
want dan is rik er ook. 
maar nee hoor! 
hoi maud! roept plots een stem. 
maud kijkt om. 
ze krijgt een kleur van schrik. 
vlak bij haar hangt stef zijn jack op. 
zoek je wat? roept stef 
maud wordt in één tel bang en boos. 
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ze snauwt: dat gaat je niks aan! 
dan gaat ze gauw naar de klas. 
stef loopt met haar mee. 
juf zegt: je bent laat stef! 
jij ook maud! 
is rik nog in de gang? 
maud schudt haar hoofd. 
zacht zegt ze: nee juf. 
dan schuift ze gauw op haar plaats. 

weet stef er meer van? 

die maud! 
ze denkt maar steeds aan rik. 
wat zou er toch met rik zijn? 
weet stef er soms meer van? 
o, wat is ze bang! 
ze hoort niet eens, 
dat juf stef bij zich roept. 
als ze om zich heen kijkt, 
ziet ze hem pas bij juf staan. 
wat juf zegt, hoort maud niet. 
stef mag zo weer naar zijn plaats. 
hij steekt nog gauw zijn tong uit naar maud. 
maud doet net of ze het niet ziet. 
ze vindt stef een naar joch! 
hè, was rik er nu maar. 

als stef weer op zijn plaats zit, 
roept juf maud bij zich. 
juf vraagt: weet je echt niet waar rik is? 
maud krijgt een kleur. 
zacht zegt ze: ik weet het niet juf. 
straks was hij nog bij me. 
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hij zei... hij zei... 
kijk jij maar voor je. 
toen ik keek was hij weg. 
als maud dat zegt, 
is het heel stil in de klas. 
juf vindt het wel vreemd, 
dat rik er nog niet is. 
er zal toch niets ergs met rik zijn? 
je weet het maar nooit... 

nu is juf in de gang van school. 
ze belt eerst naar riks huis. 
riks moe is niet thuis. 
dan belt juf naar mauds huis. 
maar mauds moe is er ook niet. 
nu weet juf het niet meer. 
juf gaat weer naar de klas. 
het duurt nu wel lang, 
voor de klas weer stil is. 
niet één kind heeft zin, 
om aan het werk te gaan. 
stef kijkt ook maar wat rond. 
dan plots roept hij: 
juf daar komt rik aan! 
er loopt een man met hem mee. 



wie is die man? 

nee, stef maakt geen grap. 
hij zit dicht bij het raam. 
als juf bij het raam komt, 
ziet ze rik ook. 
juf loopt gauw naar de gang. 
dan kan er niets meer mis gaan. 
ja en daar zijn ze dan. 
de man die bij rik is, zegt: 
dag juf! ik ben riks oom dolf. 
en wat zegt juf? 
ik ben riks juf. 
dan legt ze haar hand op riks hoofd. 
en ze zegt: ga jij naar de klas rik? 
ik kom er ook zo aan. 



als rik in de klas zit, zegt oom dolf: 

rik had geen zin in school. 

en zo kwam hij bij mij. 

hij zei: nu heb ik echt mauds jack aan. 

en die broek en trui zijn ook van maud. 

als stef het ziet, plaagt hij mij weer. 
is dat waar juf? 

wat denkt u? 
juf zegt: ik weet het echt niet. 

heel fijn dat u rik naar school bracht. 
we zijn blij, 

dat er niets ergs is met rik. 

ik ook, zegt oom dolf. 

dan gaat hij gauw naar huis. 

en juf gaat naar haar klas. 

om half vier mag rik nog niet naar huis. 

stef ook niet. 

juf vraagt: wat was dat nou om half twaalf? 
stef kijkt naar rik. 
en rik kijkt naar stef. 

dan zegt rik: stef plaagt mij steeds. 

dat was straks uit school ook zo. 

ik werd zo boos. 
en sloeg hem op zijn hoofd. 
toen stak stef zijn been uit. 
en ik viel ook op de grond. 

stef zegt: maar jij ging het eerst slaan. 

en jij plaagt steeds, zegt rik dan weer. 
zo is het wel goed, zegt juf. 

maar ik snap jou niet stef. 

eerst dichtje een lied voor rik. 
en dan plaag je hem weer... 
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die stef! 
hij kijkt sip naar de grond. 
dan zegt hij: 
ik plaag rik nooit meer. 
juf lacht en ze zegt: 
nooit meer? dat moet ik eerst nog zien. 
ga nu maar vlug naar huis. 
zo vlug als maar kan 
rent het stel de school uit. 

mams is weerthuis 

nu is riks moe weerthuis. 
ze weet ook al, 
wat er die dag aan de hand was. 
mams is blij, dat het niets ergs is. 
mams zegt wel: 
sla toch niet zo gauw rik! 
als stef wat zegt, 
doe je maar of je het niet hoort. 
ik ben toch niet doof! roept rik weer. 
rik is blij dat maud er aan komt. 
mauds moe is er ook bij. 
mauds moe zegt: 
die trui stond rik heel goed. 
en mauds broek en jack ook. 
het was juist wel gek! roept rik boos. 
dan moest ik die trui aan 
en dan weer die... 
ja en wat zegt maud: 
moet je maar niet zo stom doen! 
en hou nou je mond maar. 
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wat is dat nu weer 

het is haast tijd om naar bed te gaan. 
rik past nog gauw een trui en een broek aan. 
mams bracht ze mee uit de stad. 
dan gaat de bel. 
mams gaat naar de deur. 
rik kijkt om de hoek de gang in. 
op de stoep staat de man van de pet. 
rik krijgt er een kleur van. 
hij sjort nog gauw aan zijn trui. 

29 



mams zegt: 
komt u er toch in. 
nee, rik is nog niet naar bed. 

die rik! 
hij glipt vlug de w.c. in. 
en mams roept: rik waar ben je? 
maar rik geeft geen kik. 
dan komt hij toch maar uit de w.c. 
mams zegt: o, was je daar. 
kijk eens wie er is! 
dat zie ik wel, zegt rik. 
en hij vraagt: is de pet al droog? 
nog niet, zegt de man met een lach. 
kijk eens wat ik voorje heb! 
of lust je geen taart? 
nou en of! roept rik. 
ik ben er gek op. 

als rik in de doos met de taart kijkt, 
weet hij niet wat hij ziet... 
mams! mams! roept hij gauw. 
kijk eens goed! 
die taart is niet rond! 

maar het is net een pet. 
een pet van taart!!! 
ha! ha! 
mams lacht ook en ze zegt: 
wat zeg je nu rik? 
dank u wel, zegt rik dan gauw. 
dan rent hij de deur uit. 
maar de taart laat hij staan. 
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mauds moe weet het nog niet 

als rik bij mauds huis komt, 
ligt maud al in bed. 
rik kijkt zo sneu. 

maar mauds moe zegt: 
ik denk dat maud nog niet slaapt. 
ga maar gauw naar haar toe. 
nu lacht rik weer. 
mauds moe gaat niet mee. 
rik weet hier de weg wel. 
wat er is met rik, 

weet mauds moe nog niet. 

dat hoort ze straks wel. 

nu weet maud het ook van de taart. 

ze is net zo blij als rik. 

en wat zegt rik dan? 

jij krijgt ook een stuk van de taart 
maar nu niet. 
ik moet weer gauw naar huis! 
als rik thuis komt, 

is er weer wat. 

mams leest de krant. 

en rik neemt een lik van de taart. 

en nog een lik en nog één... 

mams ziet niet wat rik doet. 
ze slaat een blad van de krant om. 
ze leest en leest nog eens, 
en dan roept ze: 
rik kom eens gauw! 

rik is er zo. 

dan leest mams voor uit de krant. 

er staat: de wind speelt met een pet 

rik van dam haalt pet uit de sloot. 
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en valt er zelf in. 
maar de heer met zijn stok was heel blij. 
goed zo, rik! 

rik krijgt een kleur als mams dat leest. 
dan roept hij: 
ik weet het! 
ik weet het! 
die man met de fiets was van de krant! 
maar van maud staat er niks in. 
dat is niet leuk. 
maar ik ga toch gauw naar haar toe. 
en weg is rik weer. 

in de krant 

mauds moe kijkt heel vreemd, 
als ze rik weerziet. 
ik sta in de krant! 
ik sta in de krant! roept hij. 
leest u die krant ook? 
en mag ik voor één keer 
weer naar maud toe? 
die rik! 
hij praat zo hard, 
dat maud het in bed al hoort. 
ze springt uit bed 
en rent de trap af. 

mauds moe zoekt gauw de krant op. 
ze leest voor wat rik al weet. 
wat goed hè rik! roept maud. 
ze is echt blij voor rik. 
maar jij staat er niet bij, zegt rik. 
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ik deed toch niks, lacht maud. 
jij trok me uit de sloot, 
zegt rik dan weer. 
dat is toch niks, zegt maud. 
ze vindt het heel fijn wat rik zegt. 
rik is echt haarvriend! 
en daar is zo blij om... 

waar droomt rik van 

ja, nu ligt rik ook in bed. 
en weet je waar hij van droomt? 
dat de wind hem ver weg blaast. 
en waar komt hij dan? 
op het schip van zijn pa... 
het is niet echt. 
dat is wel sneu. 
toch is het wel leuk voor een keer. 
of niet soms! 
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Coby Bos 

Maud en Rik en de pet 

Op weg naar school zien Maud en Rik een 

pet, die door de wind wordt meegevoerd. Ze 

gaan de pet achterna, waarbij Rik in het water 

valt. En dat zorgt weer voor nieuwe 

belevenissen van dit tweetal. 
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