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'ga je mee maud! 

„maud! maud! kom je?" 
zeg, wie roept daar? 
is dat rik? 
ja, hoor! 
daar staat rik; in de tuin. 
hij steekt zijn hoofd 
door een gat in de heg. 
maud woont naast rik, 
in het huis van frans. 
frans woont nu ver weg. 
dat vond rik eerst heel erg. 
nu is rik de vriend van maud. 
hij zit ook naast maud in de klas. 
dat is heel fijn! 
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„maud! maud! kom je?” 
rik roept nog eens en nog eens. 
daar is maud. 
één schoen is nog los, 
en er zit jam op haar neus. 
„wat is er?", vraagt maud. 
„ga je mee naar de stad? 
paps koopt een tent. 
als het mooi weer is, 
gaan we naar een kamp: 
in het bos of bij de zee." 
„bij de zee?", vraagt maud. 
„vindt jouw paps de zee zo fijn? 
hij vaart steeds op een boot." 
rik zegt: „mijn paps vindt de zee het fijnst. 
maar nu is hij thuis. 
ga je mee naar de stad? 
of niet?" 

„mijn pa heeft ook vrij", zegt maud. 
„wat zou dat? 
wij toch ook." 
„ik vraag het!" 
maud holt weg. 
daar is ze weer. 
toy, de hond, holt met haar mee. 
„het mag! het mag!" roept ze blij. 
„gaat jouw hond mee, rik?" 
„nee, toy blijft thuis. 
kik ook." 
maud lacht. 
ze zegt: „een geit in de stad, 
dat zou leuk zijn!" 
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ja, dat zou leuk zijn! 
rik loopt naar de geit. 
kik staat aan een touw 
op het gras. 
saai hoor voor kik, 
steeds aan een touw in de tuin. 
mams roept: „je melk is nog niet op, rik! 
en laat je toy uit?" 

dat doet rik dan maar. 
hè, steeds denkt rik aan kik de geit. 
kik vindt het vast leuk in de stad. 
en ze is zo klein. 
ze past in een tas. 
rik denkt en denkt. 
hij wordt er warm van. 
wat moet hij daar mee aan? 
mams is zo gauw bang. 
als hij het vraagt, zegt ze: 
„nee hoor, dat kan niet." 
en als mams „nee" zegt, 
dan zegt paps ook „nee". 
en toch gaat kik mee. 
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hoe moet dat nu? 

rik loopt op de stoep met toy. 
„doe dan wat, beest!" zegt hij. 
„maar in de goot hoor!" 
waf! waf! blaft toy. 
,,nee, nee, jij mag niet mee!", zegt rik. 
„jij komt wel vaak op straat. 
kik nooit!" 
hoi! daar komt maud aan. 
„hoor eens!" 
rik zegt zacht iets in haar oor. 
„ja, dat is leuk", lacht maud. 
„een geit moet ook eens naar de stad. 
het is zo saai in de tuin". 
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„stil, niet zo hard. 
mams weet het niet. 
paps ook niet. 
in de stad zeg ik het pas.” 

mams roept: „rik, ben je klaar? 
paps zit al in de daf." 
mams wacht op rik en maud, 
die twee zijn nog in huis. 
„stap ook maar in mams", roept rik. 
„ik kom zo!" 
mams snapt er niets van. 
wat doet dat joch toch vreemd. 
„trek de deur goed dicht, rik", 
roept mams weer. 
dan stapt ze ook in de daf. 

daar zijn rik en maud. 
rik heeft een tas in zijn hand. 
en in die tas... zit kik. 
maud loopt vlak naast rik. 
zo ziet geen mens de tas. 
met één sprong zit maud in de daf. 
rik geeft haar de tas. 
het gaat goed; o, wat gaat het goed. 
nu zit rik ook. 
dan rijdt de daf weg. 
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mauds moeder staat voor het raam, 
maar maud kijkt niet één keer om. 
ze heeft het veel te druk met de tas. 
ze hoest ook steeds, 
want kik houdt zich niet stil. 
rik hoest ook „kuch! kuch!" 
dan hoort mams kik niet, 
maar rik hoest zo gek. 
maud stikt haast van de lach. 
maar zo leuk is het niet. 
kik wil uit de tas. 
en ze roept steeds: „mè mè." 
maud lacht en hoest om de beurt. 
en rik doet zo gek! 

naar de stad 

mams kijkt om. ze zegt: 
„wat is er toch aan de hand? 
het lijkt wel of je een geit bent, rik. 
ik hoor steeds zacht: mè mè." 
„je droomt nog mams", zegt paps. 
„als rik een geit wordt, 
zien we dat wel. 
dan gaat hij gauw aan een touw 
in de tuin." 
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maud stoot rik aan. 
en pret dat het stel heeft! 
paps is ook blij. 
de zon schijnt. 
het is fijn weer. 
paps zingt een leuk lied. 
mams doet met hem mee. 
en kik mekt: mè mè, 
nu hoort geen mens er wat van! 
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ze zijn gauw in de stad. 
dan wordt rik toch bang. 
het is hier heel druk, 
en kik is zo klein. 
paps zingt niet meer. 
mams ook niet, 
maar kik mekt door: mè, mè. 
„als ik het niet dacht", zegt mams. 
ze kijkt boos om. 
paps zegt niets. 
hij heeft het te druk met de daf. 
er is geen plaats vrij! 
waar moet de daf nu staan? 

„hoor je niets?" zegt mams. 
„ik ja ... nee!" 
paps bijt op zijn lip. 
hij lacht; ja, heus, hij lacht! 
paps wist het al van de geit. 
maar hij zei niets. 
mams is zo gauw bang. 
en als ze boos wordt, 
dan schrik je als je rijdt. 
„hoor je niets?", vraagt mams weer. 
„ja ja", zegt paps. 
„dat is niet best, 
dat mocht rik niet doen. 
een geit kan niet mee naar de stad." 
rik is blij dat mams het weet. 
en paps weet er ook van! 
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paps weet raad 

„hoe moet dat nu?" vraagt mams. 
• „kik kan niet mee de stad in." 
„kalm nu maar" zegt paps. 
„ik breng de geit bij mijn vriend; 
die woont hier in de buurt. 
daar kan de daf ook staan." 
dat is een goed plan. 
rik neemt kik gauw op schoot. 
„denk om je broek en bloes, hoor!" 
zegt mams. 
„een geit let niet op waar hij wat doet 
en je kan niet vies de stad in." 

daar gaan ze weer. 
paps weet hier goed de weg. 
ze zijn er zo. 
paps belt aan bij het huis 
van zijn vriend. 
er is wel plaats voor de daf. 
en kik mag in de tuin aan een touw; 
met een pen in de grond. 
dan gaan ze naar een zaak 
voor een tent. 
„loop door, rik", zegt paps na een poos. 
„je sloft of je moe bent." 
„zijn we er al gauw?", zeurt rik. 
„nog één hoek om, 
dan zijn we er." 
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o, wat is het hier groot! 
„blijf bij ons rik", zegt mams. 
„en maud ook". 
maud houdt mams jas vast. 
rik loopt fijn los. 
hij is toch geen klein kind meer! 
rik kijkt hier; rik kijkt daar. 
dan gaan ze in de lift. 
maud vindt het eng. 
haar buik voelt zo raar. 
rik geeft er niets om. 
hij vindt het juist leuk 
in de lift. 
„gaan we nog een keer?" 
„straks", zegt paps, 
„nu eerst een tent." 

wat gaat rik nu doen? 

oei! oei! wat staan hier veel tenten. 
„wat voor kleur wil je, mams?" 
vraagt paps. 
„bruin of blauw of groen." 
maar mams weet het niet. 
ze ziet er veel te veel. 
ze loopt tent in, tent uit. 
paps loopt met haar mee. 
maud ook. 
maar rik? 
wat doet rik? 
rik gaat de kant uit van de lift. 

er wachten daar een man en een vrouw. 
en nog een man en een vrouw. 
rik gaat er bij staan. 
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het is nu net of hij er bij hoort. 
één man drukt op de knop. 
ja hoor! daar komt de lift aan. 
rik denkt niet meer aan paps en mams. 
hij stapt ook de lift in. 
geen mens vraagt hem wat. 
het gaat zo fijn! 
dan stop! de lift staat stil. 

„we zijn er", zegt de man met de pet. 
rik blijft staan waar hij staat. 
„moet jij er niet uit, vent? 
daar gaan je pa en moe." 
„dat zijn mijn pa en moe niet. 
paps koopt een tent." 
„zo, zo! en waar ga jij heen?" 
„ik vind de lift zo leuk!", zegt rik. 
„ik wil zo graag nog een keer mee." 
„mag dat wel van je pa en moe?" 
„vast wel", zegt rik. 
„ik ga zo weer naar ze toe!" 

de man met de pet krijgt het druk. 
de lift loopt vol. 
een man trapt op riks teen. 
au! dat doet zeer! 
maar rik geeft geen kik. 
het gaat toch zo fijn! 
ze gaan maar op en neer; op en neer. 
de man met de pet 
denkt niet meer aan rik, 
het is steeds zo druk! 
en rik houdt zich schuil in een hoek. 
dan, plots, is de lift leeg. 
maar rik is er nog wel. 
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o, dat is niet zo leuk! 

„ben jij er nu nog?" 
zegt de man met de pet. 
„nu is het wel mooi. 
ik breng je gauw waar je hoort." 
de lift zoeft in één keer door. 
dat gaat toch zo fijn! 
maar dan zijn ze er. 
„dank u wel", zegt rik zacht. 
hij tuurt de lift na. 
dan kijkt hij vreemd in het rond. 
waar zijn paps en mams nu? 
daar is de tent die mams zo mooi vond. 
of is het die! of die? 
rik weet het niet meer! 

het is hier niet druk. 
rik kijkt nog eens goed rond. 
dan weet hij het weer. 
ja, hoor! dit wordt vast hun tent. 
en straks komt paps en breekt de tent af. 
rik heeft zomaar een mooi plan. 
geen mens heeft erg in hem. 
hij doet een stap, en nog één, 
en nog één. 
de tent is niet dicht. 
rik gluurt door een kier in de tent. 
er ligt een blauw zeil op de grond. 
en er staat een bed in de hoek. 
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riks hart klopt: bonk, bonk. 
is het wel goed wat hij doet? 
ja toch! 
straks zijn mams en paps hier weer. 
rik duikt de tent in. 
o, wat is hij moe! 
dat bed staat hier niet voor de grap. 
rik valt „boem" op het bed neer. 
hij veert zo fijn op en neer! 
rik doet het nog eens en nog eens. 
het bed lijkt net een wip. 
o, wat gaat dat fijn! 

het duurt wel erg lang 
voor paps en mams er zijn, 
rik wordt het zat op bed. 
hij staat op en gluurt door een kier. 
oei! wat schrikt hij dan. 
daar komt de baas van de zaal aan; 
met een klant. 
„dan heb ik hier iets heel moois", 
zegt de baas. 
hij tilt „floep" een flap van de tent op. 
rik weet zich geen raad. 
hij krijgt een kleur als vuur. 
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dat komt er van 

,nee, maar", zegt de baas. 
,wat doe jij in die tent? 
k ken jou. 
as je straks ook hier?" 

ik zegt: „ik ... ik was met de lift mee 
n nu ben ik weer hier." 

,ja, dat zie ik. 
aar wat doe ik nu met jou?" 

,straks komt paps en breekt de tent af," 
egt rik weer blij. 

,ho! ho! ho!, dat heb je mis. 
ijk daar! je pa kocht die tent. 
k breek de tent af 
n stuur hem op. 

e ma was erg van streek, 
• mdat je hier niet was. 

acht daar nu maar op me. 
k help eerst een klant, 
•an kom ik bij je." 

u vindt rik het niet leuk meer. 
- r prikt een traan in zijn oog. 
ee, wel drie, wel vier. 

• an schrikt rik heel erg. 
en stem roept om: 

„rik is zoek. 
ie brengt hem bij ons?" 

rik rent naar de baas. 
en sjort hem aan zijn broek. 
„waar moet ik heen? 
waar moet ik heen?" roept hij bang. 
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„kalm nu maar! kalm nu maar!”, 
zegt de baas. 
„ik breng je zo weg." 
en dat doet hij. 
de baas weet hier goed de weg. 
ze gaan eerst met de lift mee. 
rik vindt het nu niet leuk meer. 
hij is zo blij als hij paps, mams 
en maud weer ziet. 
paps en mams zijn ook heel blij. 
toch bromt paps: 
„met jou is er ook steeds wat." 
en mams zegt: 
„je moet net als toy maar aan een riem." 
maar maud kijkt trots naar rik. 
wat durft die rik veel! 
o, wat durft hij toch veel! 

nu gaan ze gauw naar huis. 
paps haalt eerst de daf. 
en kik moet weer in de tas. 
maud stoot rik aan. 
„het is mijn schuld", zegt ze zacht. 
rik snapt er niets van. 
„zeur niet!", zegt hij. 
maar hij meent er niets van. 
„zeg op, wat is jouw schuld?" 
„ik ... ik durfde niet meer met de lift 
en wel met de trap. 
en jij was in die lift!" 
„nou, wat zou dat? 
ik was niks-bang hoor!" 
„o", zegt maud. 
zou dat echt waar zijn? 
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weer thuis 

nu zijn ze al lang weer thuis. 
maar de tent is er nog niet. 

dan op een dag ...! 
„hoi, hoi!" 
rik rent naar mauds huis. 
,de tent is er, maud. 
om  gauw! kom gauw!" 
at een bof. 
e zijn net uit school. 

maud drinkt thee. 
e is net zo in haar schik als rik. 

„gaan we gauw naar het kamp, rik?" 
raagt ze blij. 
auds moeder lacht: 

,wie zegt dat jij mee mag?" 
,ik! ik!" roept rik. 
,ik vraag het aan mams en paps, 
f ben je bang in een tent? 

-:. Is er een wild dier komt. 
ou dan ... dan eet hij je op, hoor!" 

,ik ben niet bang", zegt maud stoer. 
,voor niet één wild dier." 

,hiep hoi!" het mag! het mag! 
ams vindt het goed dat maud mee gaat 
aps ook. 
aar het is nog lang niet zo ver. 

u zit de tent nog in het pak. 
,maak het pak nu open, paps", zeurt rik. 
,je ziet er niks aan", zegt mams. 
,je weet toch hoe de tent is?" 
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„wacht eens”, zegt paps. 
hij kijkt uit het raam. 
het is mooi weer en niet koud. 
„als... als.. 
paps kijkt naar mams. 

en dan wijst hij naar de tuin. 
mams knikt. 
paps lacht. 
hij zegt: „ik zet de tent op in de tuin. 
hoe vindt je dat?" 
rik doet zo dol! 
hij danst met maud om het pak heen. 
„uit de weg", zegt paps. 
„zo kan ik er niet bij. 
en loop me niet in de weg. 
help me maar!" 
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dat doet rik. 
^mud helpt ook mee. 
3aps zegt: 
,zet dat spul niet vlak bij de geit. 
Jan is het zo gauw vies." 
Nat een bof! 
Je tent kan net staan op het gras. 
<ik kan er zo niet bij. 
gij mekt: „mè mè! 
;peel met me! speel met me!" 
naar rik heeft geen tijd 
naud ook niet. 
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zo gaat het vlug 

„hier is een stok voor de tent", 
zegt paps. 
„die moet daar in. 
en die pen moet in de grond." 
mams helpt ook mee. 
zo schiet het werk fijn op. 
paps puft er van. 
en toy rent maar om de tent heen. 
„klaar!", roept paps. 
„hoi! hoi!" schreeuwt rik. 
mams zegt: „wie heeft er zin in prik?" 
dat is ook een vraag! 
„ik drink prik in de tent", zegt rik. 
„ik ook", zegt maud. 
paps lacht. 
„dan doe ik het ook. 
en jij mams?" 
mams hoort het niet meer. 
ze is al in huis. 

daar komt mams weer aan. 
hé, wat is het nu stil in de tuin. 
kik mekt: „mè mè." 
mams lodpt naar de tent. 
ze kijkt door een kier. 
„boe boe!" hoort ze dan. 
en toy blaft: „waf! waf!" 
„dacht ik het niet", zegt mams. 
„is er voor mij ook nog plaats in de tent?' 
paps steekt zijn duim op. 
„hier viel nog nooit een mens af!" 
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o, o, wat heeft dat stel een pret. 
en prik is zo fijn voor de dorst. 
mams zit op een stoel. 
paps, maud en rik op de grond. 
en dan ... en dan ... 
heeft rik weer een mooi plan. 

paps vindt het een goed plan. 
mams ook. 
als het tijd is om naar bed te gaan, 
gaan mams, paps, maud en rik 
weer in de tent. 
mauds moeder vindt het ook goed. 
„het slaapt zo fijn in een tent", zegt rik. 
„en als ik een wild dier hoor, 
dan ... dan ...!" 
„maak maud niet bang hoor!", zegt mams. 
„ik ben nooit bang", zegt maud stoer. 
„maar als er nu een leeuw 
om de tent sluipt!" 
„houd je toch stil!", zegt paps. 
„help nu maar mee. 
en pomp dat bed eens op. 
er moet lucht in. 
jij slaapt toch zo graag in de tent? 
dan moet je er ook wat voor doen." 
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dan wordt het nacht 

nu zijn ze klaar. 
„wij gaan maar vroeg naar bed", 
zegt mams, 
en laat maud en rik alleen. 
„ze zijn toch vrij van school." 
het is nu zo echt! 
net of ze op een kamp staan; 
in het bos of bij de zee. 
mauds moeder heeft er ook schik in. 
mauds pa ook. 
„is er voor mij nog plaats?" lacht hij. 
„nee hoor", zegt rik. 
de tent is vol. 
toy blijft ook in huis. 
en kik slaapt in zijn hok. 
rik weet wel dat het een grap was. 
maud krijgt een zoen van pa en moe. 
„slaap maar fijn hoor, meid! 
en jij ook, rik!" 
dan doet mauds pa de tent dicht. 
nu is het haast nacht. 

rik ligt in een zak met dons, 
op een bed met lucht. 
maud ook. 
het is wel vreemd, 
maar toch heel fijn! 
daar zijn paps en mams ook. 
„slaap je al, rik?" vraagt mams zacht. 

28 



rik geeft geen kik. 
hij snurkt net echt! 
maud doet ook of ze slaapt. 
mams en paps doen heel zacht. 
maar mams stikt haast van de lach. 
ze rolt zo van het bed met lucht af. 
dan houdt rik het ook niet meer uit. 
„boe boe!", roept hij heel gek. 
paps schijnt met de lamp op zijn bed. 
„jij hield ons voor de mal, hè? 
en wij maar zacht doen ..." 
„piep! piep!" doet maud. 
o, o! wat is het zo toch leuk! 
het duurt wel lang voor het stil is in de tent 
dan wordt het nacht. 
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wat is er aan de hand? 

mams slaapt, paps slaapt en maud slaapt. 
slaapt rik ook!? 
hij draait zo in zijn zak met dons. 
en hij zwaait met zijn arm in het rond. 
droomt rik? 
plots zit hij recht-op in zijn bed. 
wie loopt daar om de tent? 
en wie krabt daar aan het doek? 
rik zit zo stil als het maar kan. 
en weer is daar iets raars. 
rik is niet bang. 
maar toch! maar toch! 

mams draait ook in haar zak met dons. 
ze hoort ook iets vreemds bij de tent. 
ze stoot paps aan. 
„hoor je dat?" 
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paps schijnt met zijn lamp door de tent. 
nu zit maud ook recht op 
haar bed met lucht. 
„ik zie niks en hoor niks", zegt paps. 
„stil", zegt mams, „daar is het weer." 
nu hoort paps het ook. 
hij trekt zijn broek en trui aan. 
dan ritst hij de tent open. 
en dan lacht hij! o, wat lacht hij! 
rik roept: „paps! paps! 
kom hier met de lamp! 
ik wil er ook uit." 
„blijf daar maar, rik! 
ik kom zo!" 	" 

ja hoor! daar is paps weer. 
„oei! wat was dat een wild dier!", 
lacht paps. 
„kik liep om de tent heen. 
ik snap niet hoe die geit los kwam." 
rik weet er meer van. 
hij zegt: „kik stond net in de weg 
en toen en toen ...!" 
„ik snap het al", zegt paps. 
,je deed de pen niet goed in de grond. 
dat was niet slim!" 
paps gaapt en mams ook. 
„ik kruip weer in mijn zak hoor." 
zegt paps. 
„of gaan we in huis naar bed?" 
„nee! nee!", gilt rik. 
hij duikt zo één, twee, drie in zijn zak. 
maud doet hem na. 
dan wordt het weer stil in de tent. 
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rik heeft weer een plan 

nu is de tent weer uit de tuin. 
„gaan we nou gauw naar het kamp?", 
zeurt rik steeds. 
mams kijkt naar de lucht. 
ze zegt: „ik weet niet of er nog wat 
van komt. 
paps moet al gauw weer naar zee. 
en het blijft maar zo koud. 
straks giet het ook weer uit de lucht." 
„maar ik heb nu een week vrij!" 
zeurt rik weer. 
„hè, toe, mams. 
maud wil ook zo graag." 
mams praat met paps. 
paps zegt: „het is veel en veel te koud 
in de tent. 
als ik na een maand weer thuis kom, 
is het vast mooi weer. 
en dan is rik ook weer vrij!" 

rik loopt boos rond. 
maud zegt: „zo vind ik je niet lief hoor!" 
„nou, dan niet! ik ben boos. 
de lucht wordt weer blauw 
en we gaan niet weg." 
„maar het is wel koud", zegt maud. 
„zeg hoor eens." rik is opeens niet 
boos meer. „ik maak zelf een tent. 
doe je mee? 
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ik weet een plek; zo mooil 
geen mens ziet je daar!" 
maud krijgt er ook zin in. 
„ik zeg er niets van, hoor", zegt rik. 
„jij ook niet, hè?" 

rik gaat op zoek naar een kleed. 
„kom ook in de schuur, maud", roept hij. 
„waar is de daf, rik?" 
„paps is met de daf weg." 
toy mocht mee. 
en mams naait een jurk. 
die heeft het zo druk. 
„zie jij wat voor de tent, maud?" 
„hier zijn een stok en een touw", 
zegt maud blij. 
„en ik heb een kleed." 
rik vindt nog veel meer. 
wat is hij in zijn schik. 
en nu de kar! 
dan gaan ze op stap. 
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wat weet die rik toch veel. 
maud vindt de plek heel mooi, 
en het is dicht bij huis. 
maar moeder weet niet waar ze zijn. 
dat is niet zo fijn! 
maud kijkt niet erg blij. 
„help je niet?", vraagt rik. 
maud pakt gauw een stok en een touw. 
ze kan het werk net zo goed als rik. 
het gaat heel goed! 
maud slaat een stok in de grond. 
en nog één en nog één. 
de tent wordt zo mooi! 
nu hier nog een stok met een touw. 
en daar! en daar! 
dan is de tent klaar. 
„kruip jij er maar vast in, maud." 
maar dan, o, dan stort de tent in. 
rik is boos. 
maud kruipt gauw de tent uit. 
ze kon er niets aan doen. 
dan gaan ze weer aan het werk. 
nu lukt het wel. 
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rik jaagt op een wild dier 

het is fijn in de tent. 
„wat gaan we doen?", vraagt maud. 
„ik jaag straks op een wild dier", zegt rik. 
„en jij braadt het in de pan." 
„ik heb niet eens een pan." 
„och, meid, dat komt wel. 
ik maak een pijl en boog. 
help je me?" 
maud vindt een tak. 
die buigt ze mooi krom. 
rik bindt er een touw aan. 
het wordt heel echt. 
hij maakt een pijl van een tak. 
dan is de pijl en boog klaar! 



„ik heb trek”, zegt maud. 
rik graait in zijn zak. 
„hier! een rol drop." 
maud trekt haar neus op. 
de rol is zacht. 
„lust je ze niet?" 
„nou, ik wel! 
die rol kreeg ik van oom jaap." 
„geef me er toch maar één of twee, rik." 
de rest gaat weer in riks zak. 
„die zijn voor straks, maud. 
als we naar bed gaan." 
„hier in de tent naar bed?" 
vraagt maud sip. 
„ja, wat dacht je dan? 
of ben je bang?" 
„ik niet", zegt maud stoer. 
„ik ben nooit bang!" 
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„mag ik meè op jacht, rik?” 
„ja hoor." 
maud sluipt met rik mee. 
ze vindt het toch niet zo fijn. 
het is hier zo stil. 
rik blijft staan. 
„ik hoor wat", zegt hij. 
ja, nu hoort maud het ook. 
„een wild dier", zegt rik. 
hij maakt zijn pijl en boog klaar. 
maar maud wordt bang. 
wat hijgt daar zo? 
en wat kraakt er om hen heen? 
zou daar echt een wild dier zijn? 

„ik wil naar huis, rik." 
„houd je toch stil, meid." 
rik sluipt door. 
dan, o dan komt er een groot beest aan. 
maud geeft een gil. 
rik lacht. o, wat lacht hij! 
daar is toy! 
wat is dat beest blij! 
vast net zo blij ars maud! 
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dat is knap van toy 

„nu hoef je niet bang meer te zijn", 
zegt rik. 
„neem toy maar in de tent. 
ik ga weer op jacht. 
jij kunt toch niet stil zijn." 
maud vindt het wel fijn zo! 
maar toy doet zo dol! 
plof! daar stort de tent weer in. 
toy krijgt het kleed op zijn kop. 
maud kruipt.de tent uit. 
ze sjort toy mee. 
o wat zal rik boos zijn! 
nu wil maud echt naar huis. 
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ze kijkt oni zich heen. 
waar is toy nu? 
„toyl toy! waar ben je?" 
maar toy komt niet. 
rik wel! 
zijn haar zit in de war. 
maud huilt haast. 
rik schreeuwt: „wat is dat nou? 
hoe komt die tent op de grond?" 
„toy deed het", snikt maud. 
en nu is hij weg! 

wat nu? 
„ik help niet meer", zegt maud. 
„ik wil naar huis." 

.„braad je ook het wilde dier niet meer?" 
„nee." 
„maar ik blijf hier. 
ik heb nog drop en straks vlees." 
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rik sjort weer aan de tent. 
maud helpt toch mee. 
maar dan ...! 
wat kraakt daar zo en wie snuift daar? 
rik grijpt naar zijn boog. 
dan, o, dan wordt maud zo blij! 

daar is riks pa met toy. 
paps stem klinkt boos. 
„wat is dat hier, zeg?" 
„een tent, paps", zegt rik. 
„het was een tent", zegt maud. 
„toy deed het", zegt rik weer. 
en paps zegt: „toy wees mij de weg 
hier naar toe. 
eerst liep toy weg. 
toen kwam hij weer thuis. 
mams zoekt ook al naar jou en maud. 
en mauds moeder ook. 
stop dat spul gauw in de kar, rik. 
en dan één, twee, drie naar huis!" 

nu zijn paps en mams niet boos meer. 
paps zei dat het dom was wat rik deed. 
mams wist niet waar hij was. 
„ik was boos", zegt rik nog eens. 
„ik wil met de tent op stap." 
paps zegt: „dat komt heus wel. 
als het maar mooi weer wordt." 
maar het blijft koud! 
het regent ook vaak erg hard. 
en paps moet al gauw weer naar zee. 
hoe moet dat nu? 
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de zon schijnt 

op een dag als rik vrij heeft, 
schijnt de zon. 
het is fijn weer! 
mams is al vroeg op. 
ze heeft een leuk plan. 
paps komt ook gauw uit bed. 
rik slaapt nog. 
hij weet niets van het plan. 
paps loopt maar heen en weer; 
van het huis naar de daf. 
kijk! kijk! daar is rik ook. 
„we gaan uit", zegt mams. 
„kleed je vlug aan. 
maud mag ook mee." 
rik heeft wel zin. 
„waar gaan we heen?" 
„dat zul je wel zien", zegt paps. 
rik bromt wat. 
maar hij schiet toch vlug op! 

daar gaan ze! 
maud is er ook bij. 
paps vraagt: „is er geen geit in de daf?" 
mams lacht. 
ze kijkt gauw om naar rik en maud. 
„of een wild beest", zegt paps. 
„boe! boe!" doet rik. 
dan vraagt hij weer. 
„waar gaan we heen?" 
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„raad maar eens”, zegt paps. 
„naar de stad." 
„mis." 
„naar het bos." 
„weer mis." 
„naar de zee!" 
„goed zo!" 

„hoi! hoi! wat wordt die rik nu dol. 
maud ook! 
ze vecht met rik voor de grap. 
„kalm aan", zegt paps. 
„als ik schrik gaat het mis." 
fijn! ze zijn al gauw bij de zee. 
en wat komt er uit de daf? 
... de tent, de tent! 
nu is rik toch zo in zijn schik. 
hij helpt paps zo goed hij kan. 
maar een wind dat er is! 
de tent wil maar niet goed staan. 
mams en maud doen ook hun best. 
hè! hè, nu zijn ze toch klaar. 
rik is er moe van. 
hij kruipt gauw in de tent. 
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wat gaat die tijd vlug 

de dag gaat heel vlug om. 
maud schept een berg. 
en rik graaft een geul. 
het is te koud om in zee te gaan. 
dat is wel sneu. 
maar het is toch heel fijn met de tent. 
de zee wordt zo wild! zo wild! 
ze gromt en bromt! 
en rolt op het strand. 
als de zon weg is, 
breekt paps de tent af. 
maar eerst roept mams: 
„wie lust er nog wat?" 
„ik! ik! ik!" 
mams weet het wel. 
van de zee krijg je trek. 
zelf lust ze ook wel wat! 

nu ligt de tent weer in dé daf. 
„klaar?", roept paps. 
daar gaan ze dan. 
„dag zee", roept maud. 
„dag zand", roept rik. 
maud zwaait en rik zwaait. 
dan zien ze de zee niet meer. 
„dag zee! dag zeer.,roept rik dan weer. 
„als paps aan wal is, 
kom ik nog een keer!" 
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