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0, wat saai!
rik heeft griep.
hij ligt in bed.
dat is wel sneu.
paps is juist thuis
van een reis op zee.
hij bracht een boot voor rik mee.
kijk, daar staat de boot
op een stoel bij riks bed.
het is een pracht boot.
maar toch is rik niet blij.
het is zo saai in bed.
rik weet niets meer te doen.
hij kijkt op de klok.
het is vier uur.
de school is uit.
9

tring! tring!
daar gaat de bel.
wie zou daar zijn?
rik wacht en wacht.
dan steekt mams haar hoofd om de
deur.
en wie glipt er langs haar heen?
rik krijgt een kleur van pret.
daar is de hond van maud,
die naast hem woont
en naast rik in de klas zit.
ha, die top! roept rik.
ben jij daar?
wat kom je doen?
mams lacht.
wie denk je dat top bij zich heeft?
maudl zegt rik blij.
ja hoor! daar is maud ook.
mams zegt: maud had al griep dit jaar,
en jij hoest niet meer zo erg ...
ze mag nu wel bij je
van haar moeder.
rik vraagt: en top, mams?
had top ook al griep?
dat weet ik niet, hoor, lacht mams.
vraag dat maar aan top zelf.
top hoort haar naam.
ze kijkt maud zo lief aan.
maud aait top op haar kop.
wat is het toch een lief dier.
mams gaat weer naar paps.
ze zegt: straks breng ik prik, hoor!
weet jij wat te doen, maud? vraagt rik.
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zal top eens een kunst doen? zegt
maud.
dat vindt Rik wel leuk.
mooi, mooi, top! zegt maud.
o, wat zit top nu recht.
ben je ziek, top? vraagt maud.
top legt haar kop op riks bed.
ze kan nog veel meer, zegt maud.
kijk, kijk toch eens!
maud jokt niet.
wat kan die top veel!

rik wil zo graag
een hond
daar is paps met de prik.
paps! paps! krijg ik ook een hond?
het is zo.leuk!
toe, maudl
laat top nog eens een kunst doen.
oei, wat doet top goed haar best!
paps lacht er ook om.
hij zegt: dat is knap, hoor!
rik kijkt al blij.
is een hond erg duur, paps?
nu lacht paps niet meer.
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paps zegt: een hond is niets voor ons,
rik.
een hond moet af en toe op straat;
ook als jij slaapt.
wie moet er dan met de hond uit
gaan, als ik op zee ben?
mams gaat de deur niet uit,
als jij in bed ligt.
dat weet je best.
kijk maar niet zo sip.
er is nu toch een hond,
dicht in de buurt.
dat is toch fijn?
of niet soms?

rik zegt niet ja
en ook niet nee.
hij kijkt paps boos aan.
het gaat echt niet, rik, zegt paps.
kijk nu niet zo boos!
dan word ik bang voor je
en maud ook.
kom, drink je glas leeg.
top krijgt ook wat.
geen prik,
maar een stuk koek.
top doet hap.
dat lust ze wel.

tring! tringl daar gaat de bel weer.
mams gaat naar de deur.
ze praat in de gang.
wie komt daar de trap op?
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waar ben je, rik? roept een stem.
hier! hier! schreeuwt rik.
eerst gaat de deur op een kier.
dan een twee drie!
daar staat oom dolf voor riks bed.
nu lacht rik weer.
waf waf, woef! woef! doet top.
heb jij een hond, rik? vraagt oom.
dat wist ik niet.
oei! oei! nu is het weer mis.
rik kijkt zo sip.
paps zegt wat er aan de hand is;
dat rik zo graag een hond wil.
maar dat het echt niet kan.
oom dolf zegt: wat niet kan dat kan
niet.
rik kijkt oom boos aan.
Ik ga wel weg, hoor! zegt oom.
jij kijkt me de deur uit.
oom dolf stoot paps aan ...
ga je mee?
en weg zijn die twee.

wat zou het zijn?
maar dat duurt niet lang.
daar zijn ze al weer.
paps lacht.
oom dolf ook.
oom dolf knikt naar paps.
zeg jij het maar!
en paps knikt naar oom dolf.
zeg jij het maar!
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oom dolf knikt.
hij zegt: ik heb wat voor je, rik.
als je het leuk vindt.
het mag van je paps en mams.
het is geen hond,
maar wel een dier.
rik wordt zo rood als een biet.
maar hij raadt het niet.
oom dolf kijkt paps aan.
zal ik maar ... ? vraagt oom
paps knikt.
het is ... het is een geit.
ze is heel klein en ze blijft klein.
rik geeft een schreeuw;
zo blij is hij.
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gaat u nu naar huis, oom dolf?
en haalt u de geit op?
dat is fraai, hoor, lacht oom dolf.
jij stuurt me steeds de deur uit.
maar ik ga nog niet weg, hoor!
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paps praat met oom dolf;
hoe het moet met de geit.
oom dolf weet er veel van.
hoe komt u aan die geit? vraagt rik.
ik zag nooit een geit bij u.
nu heb ik er wel een, zegt oom dolf.
en die geef ik aan jou.
maar pas er goed op, hoor!
ze is nog heel jong,
en ze is heel klein.
als het nacht wordt, moet ze in een
hok,
en als het slecht weer is ook.
nat gras is heel slecht voor een geit,
rik.
ze moet wel aan een lang touw;
op het gras.
ze mag niet los, hoor!
want dan is ze zo weg.
en ze klimt als een aap.
pas dus maar goed op.

een mooi plan
nu is rik niet ziek meer.
hij mag weer op straat,
en ook weer naar school.
maar daar heeft rik juist geen zin in.
stel je voor!
paps maakt een hok;
een hok voor de geit.
daar wil rik heel graag bij zijn.
paps zegt: ik krijg het best af, hoor!
jij slaat toch maar op je duim.
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en je wilt toch geen dom kind zijn?
ga dus maar fijn naar school.
dan gaat rik maar.
maud wacht al op hem.
ze zijn wel laat op school,
maar net op tijd.
juf staat al voor de klas.
ze zegt: ik heb een mooi plan.
wie heeft er een dier thuis?
een klein dier,
dat een keer mee naar school mag.
kijk eens aan! lacht juf.

dat is niet mis.
wel twaalf stuks.
en jij rik?
durf jij niet goed?
rik zegt: ik heb ... Ik heb ... Ik krijg ...
wat krijg jij?
een geit, juf!
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dat is leuk, zegt juf,
maar een geit is wel een groot dier.
rik schudt zijn hoofd.
ze is juist heel klein, juf.
nu, dat komt goed uit.
breng de geit maar eens mee.
na school rent rik naar huis.
maud holt mee.
paps! paps! is de geit er al?
en is het hok al klaar?
de geit mag mee naar school, paps.
paps lacht: een geit op school,
dat wordt me wat.
heus paps, het mag!
rik ziet het al;
het hok is klaar.
gaan we nu naar oom dolf?
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gaat dat wel?
daar gaan ze.
maud mag mee.
oom dolf woont niet ver.
rik vraagt: hoe moet dat nu, paps?
hebt u een touw in uw zak?
een geit mag toch niet los op straat?
paps zegt: oom dolf weet wel hoe dat
moet.
nu, dat is ook zo.
wat weet die oom dolf veel!
rik is zo blij met de geit!
ze is zwart, pik zwart,
en zo klein!

oom dolf zegt: kijk eens wat ik hier
heb?
rik kijkt zo raar,
dat, dat is een tas!
moet de geit daar in?
dat gaat best, hoor! zegt oom dolf.
maar de geit heeft geen zin in de tas.
ze glipt zo uit oom dolfs arm,
en ze springt heel gek weg.
wat een bof;
oom dolf heeft haar zo weer beet.
paps maakt de tas heel wijd.
dan, floep, zit de geit
waar ze zijn moet.
rik schreeuwt: de tas niet dicht doen,
dan krijgt ze geen lucht.
maar daar zorgt paps wel voor.
hij draagt de tas.
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het gaat goed met de geit.
ze heeft nu ook een naam.
niet rik of sik, maar kik.
mams lacht er om.
ze zegt: is dat een naam voor een
geit?
maar rik vindt die naam wel mooi!
kik zit vast aan een lang touw.
en dat touw zit vast,
aan een pen in de grond.
af en toe springt kik zo mal in het
rond.
maar steeds komt ze, een twee drie,
met een sprong weer op de grond.
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kik mag mee naar
school
nu is het zo ver.
kik mag mee naar school.
maud is al vroeg bij rik.
mams zegt: pas goed op kik, hoor!
en breng haar gauw weer thuis.
hier is de tas van oom dolf.
daar moet ze maar weer in.
maar kik heeft geen zin in de tas.
ze springt steeds weg.
ze is zo slim!
rik wordt er boos om.
hij roept steeds: kom hier! kom hier!
dat helpt niet, zegt mams.
ga jij nu daar staan, rik.
maud daar.
en ik hier.
zo kan ze niet weg.
maud maakt de tas heel wijd.
ja hoor! nu lukt het.
mams telt: een twee drie,
daar ga je!
hè, hè, dat was me wat!
mams gaat gauw in huis.
ze kijkt op de klok
het is tijd voor school.
mams tikt op de ruit.
ze roept: naar school, hoor!
daar gaan ze:
maud, rik en kik.
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rik draagt de tas,
dat valt lang niet mee.
kik vindt het niet fijn in de tas,
ze wil er uit.
maar rik houdt de tas goed dicht.
maud vraagt bang: stikt ze niet, rik?
rik zegt: wel nee,
ze heeft lucht genoeg.
rik is blij als ze er zijn.
het is heel druk op het plein.
koos vraagt: wat zit er in die tas?
een wild beest, zegt rik.
en hij steekt zijn tong uit.
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dat is niet zo leuk!
oei! oei! wat duurt dat lang!
de school blijft maar dicht.
mè mè, gaat het in de tas.
kik wil er uit!
mè mè...
koos roept: een geit In die tas!
komt het zien! komt het zien!
daar komt nol ook aan,
en mark en jan en kees.
rik vlucht weg,
maud loopt hem na.
maar jan en kees
en nol en mark
gaan ook mee.
rik weet zich geen raad.
kees roept: laat zien! laat zien!
maar rik holt door!

maar dan!
rik ziet de steen niet.
hij valt.
floep!
met zijn neus in het zand
en zijn knie op een steen.
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de tas glipt uit zijn hand.
het stel dat hen na liep,
loopt hard weg.
maud blijft bij rik,
maar ze let niet op de tas,
daar steekt iets uit;
al meer en meer.
en wie springt er uit?
o kik! kik, kom hier!
maud holt kik na.
rik hinkt ook mee.
kik komt niet ver.
maud heeft haar zo beet.
dan moet kik weer in de tas,
of ze zin heeft of niet.
maud en rik gaan niet weer naar
school.
mams kijkt wel vreemd,
als ze rik zo gauw weer ziet.
ze vindt het heel sneu,
dat het zo ging met kik.
maar er is niets aan te doen.
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rik zet kik weer gauw aan het touw,
in de tuin.
dan doet mams zalf op riks knie.
nu doet het geen pijn meer.
mams brengt maud en rik zelf naar
school.
juf vindt het ook sneu,
dat het zo ging met de geit.
ze is ook wel boos
op kees en jan en mark en nol.
het was ook heel dom.
dan zegt juf: ik kom wel eens bij je
thuis, rik.
dan kan ik je geit toch zien.
ik vind ze zo leuk!
dan is het tijd
om aan het werk te gaan,
en voor mams om naar huis te gaan.

voor het bord
o, wat duurt het lang tot twaalf uur.
rik let slecht op.
hij denkt steeds aan kik.
rik wil ook wel een geit zijn,
dan hoef je niet naar school.
maar je blijft wel dom.
kom jij maar eens voor de klas, rik!
zegt juf.
met je neus voor het bord,
dan leer je ook nog wat.
maar voor het bord let rik ook niet op,
hier kun je fijn op straat zien.
24
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kijk, daar loopt een poes;
die loert op een mus.
•maar dan!
rik geeft een gil;
mijn geit, juf!
mijn geit loopt op straat.
kom nou toch! zegt juf.
hoe kan dat nu?
je bracht de geit toch zelf naar huis.
of niet soms?
zeg jij het eens, maud.
ik snap er niets van.
de geit is thuis, juf! zegt maud,
ze zit vast aan een touw,
met een pen in de grond.
en toch is het mijn geit! zegt rik.
hij stampt met zijn voet op de grond.
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juf zegt: kom eens gauw, maud,
en kijk jij ook eens goed.
het lijkt wel of elk kind maud heet.
niet een zit er meer op zijn plaats.
maud zegt het ook dat kik op straat is.
juf weet er niet goed raad mee.
hoe moet dat nu?
ga er maar gauw heen, zegt juf dan.
een geit weet niet,
hoe druk het is op straat.
rik rent weg
zo hard hij kan.
maar die kik is zo vlug!
ze springt en loopt al op de brug.
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hè! hè, nu heeft rik haar beet.
maar kik wil weer los,
wacht eens, rik weet raad.
het touw zit nog aan kiks riem,
om haar hals.
maar wat nu?
naar school of naar huis?
eerst maar weer naar school.
juf is niet boos.
nu kan ze kik toch zien.
maar de klas wordt zo druk.
juf aait kik.
ze vindt haar heel lief.
toch schudt juf haar hoofd.
rik! rik! zegt ze.
met Jou is er ook steeds wat!
bind de geit maar vast aan die haak;
het is zo twaalf uur.

dat is ook wat!
als rik thuis komt met de geit
zijn paps en mams er niet.
maar de deur is niet op slot.
rik zet eerst kik weer vast.
hij zegt: nu loop je niet meer weg,
hoor!
ik blijf niet aan de gang.
dan gaat rik in huis.
kijk, daar zijn mams en paps ook.
mams kijkt niets blij.
paps ook niet.
paps zegt: er is iets ergs aan de hand;
kik is weg.
27

jij deed vast het touw niet goed vast.
en toen ging kik er van door.
paps zegt nog veel meer:
dat mams in de buurt zocht naar kik,
en paps in het dorp.
rik stikt haast van de lach.
mams kijkt hem heel gek aan.
paps zegt: het is geen grap, rik!
kijk zelf maar in de tuin.
mams loopt mee naar het raam.
dan roept ze: droom ik nu of niet?
paps zegt: hoe kan dat nu?
straks was kik er niet,
nu zit ze weer vast.
rik lacht,
dan zegt hij het maar,
hoe het ging voor de klas;
dat hij kik zag op straat
en hoe vreemd dat was.
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weer wat nieuws!
er is groot nieuws.
het kan niet op!
eerst kreeg rik een boot.
toen een geit...
en nu...
ja, het is heus...
rik krijgt nu toch een hond.
weet je hoe dat komt?
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mauds pa weet een hond te koop.
en hij heeft ook een mooi plan.
mauds pa neemt de hond mee uit,
als paps weer vaart.
is dat groot nieuws?
of niet soms ...?

30

een plan
én nog een plan!
het is nu niet meer stil in huis.
toy is er,
en paps is er ook.
maar dat duurt niet lang meer.
paps moet weer gauw naar zee.
de boot ligt al klaar.
mams kijkt niets blij.
ze vindt het zo naar,
dat paps weer weg gaat.
maar paps heeft een plan.
hij zegt: ga nu eens mee op reis.
dit keer duurt de reis niet lang.
mams schudt haar hoofd.
ze zegt: ik heb een zoon, een geit en
een hond.
hoe moet het daar dan mee, zeg?

wie zei het aan mauds moe,
van dat plan van paps?
mams niet en paps niet.
mams denkt dat rik het deed.
mauds moe vindt het een goed plan,
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en zij weet er wel raad op
ze belt aan bij riks huis.
maud en rik zijn naar school,
toy ligt in zijn mand,
en paps leest de krant.
mauds moe zegt: nu heb ik ook een
plan.
mijn man weet er van.

mams krijgt een kleur;
als ze hoort van het plan van mauds
moe.
maar paps kijkt blij.
mauds moe zegt: als u mee wilt op reis,
mag rik bij ons zijn.
en voor de hond en de geit
zorg ik ook, of mijn man.

mams is er eerst stil van.
en paps kijkt mams maar aan.
dan zegt mams: kan dat zo maar?
nu lacht mauds moe.
ze zegt: ja, dat kan zo maar.
als rik nu maar wil,
en de geit en de hond,
dan zijn we er gauw mee klaar!
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gaat het door?
rik kijkt eerst wel sip,
als hij hoort van het plan.
maar hij kijkt ook gauw weer blij.
hij is toch geen klein kind meer!
hij kan best een poos van zijn mams
weg.
het is juist leuk om naar maud te gaan.
ja, zo praat die rik steeds.
maar mams denkt: zal ik het doen?
zal ik hët niet doen?
paps zegt: doe het nu maar.
de reis duurt echt niet lang.
of ben je zelf soms bang?
nu lacht mams weer.
ze zegt: ik doe het.
de tijd is nog maar kort,
voor mams met paps naar zee gaat.
paps' pak ligt al klaar,
met de pet er bij.
rik zegt: kijk eens, maud.
ik trek die jas aan.
zet jij die pet dan op?
dat past toch niet? lacht maud.
juist leuk! zegt rik.
dan doen ze het toch.
maar het staat heel gek!
de pet zakt op mauds neus.
en de jas sleept langs de grond.
maud zet de pet gauw af.
ze zegt: ik zie een streep op die mouw,
is dat goud?
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rik wijst trots aan;
die streep is goud
en die streep is goud
en die knoop is goud
en die en die ...
maud lacht er om.
ze zegt: o, wat jok jij!
ga nu maar gauw weg!
maar dan doen ze dom.
rik stampt op de grond.
hij roept boos: het is wel goud.
en maud schreeuwt: het is geen goud.
dan gaat het steeds: wel waar!
niet waar!
wel waar! niet waar!
plots staat paps voor hun neus.
hij vraagt streng: wat is hier aan de
hand?
doe gauw mijn jas uit!
en waar is mijn pet?
maud krijgt een rood hoofd.
ze ziet de pet niet.
hoe kan dat nou, zeg?
paps gaat boos de trap af.
maar de pet blijft weg.
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waar is de pet?
paps vraagt aan mams naar de pet.
mams weet de pet ook niet.
paps loopt de tuin in,
en wat ziet hij daar?
toy heeft de pet in zijn bek,
en hij gromt en grauwt.
paps pakt de pet gauw af.
hij is echt boos,
maar niet op toy.
toy is een hond,
die weet niet goed,
wat mag en niet mag.
rik wel.
hij trok paps' jas aan,
en liet de deur op een kier staan.
mams kijkt naar de pet.
ze schudt haar hoofd.
de klep is stuk;
hoe moet dat nu?
nog een nacht naar bed,
dan moet paps al weg.
paps mag niet met een bloot hoofd
aan boord gaan.
die rik durft.
hij zegt: doe de klep op je rug, paps.
dan ziet geen mens er wat van.
mams lacht er om,
paps niet. hij zegt: ik zie me al,
ik ben niet mal!
mams denkt goed na.
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dan springt ze op.
toy schrikt er van.
hij ligt naast mams° stoel.
mams gaat de trap op.
paps zegt: wat doet mams toch?
kijk, daar is ze al weer.
ze houdt één hand op haar rug.
raad eens wat ik hier heb?
paps raadt steeds mis.
een pet, zegt rik.
mams lacht.
dan telt ze: een twee drie.
wie vangt? wie vangt? ja, wie?
mams doet zo dol.
ze gooit de pet de lucht in.
paps steekt zijn hand uit;
maud en rik ook.
en wat doet toy?
hij wordt net zo dol als mams.
hij blaft: waf! waf!
geef mij die pet! geef hier!
hij springt hoog op,
en de pet valt op zijn kop!

kik komt er ook bij
nu lacht paps ook.
die pet staat toy zo mal.
paps zet hem zelf gauw op.
mams zegt: die pet is nog heel goed.
ik vond hem in de kast.
maar wat is dat?
36

waar blijft rik zo gauw met maud?
dan staat plots de deur op een kier.
mè mè, is dat de geit?
kom er maar in! roept paps.
en dan staat ... het is heus!
de geit ook voor hun neus.
nu wordt het toch al te dol.
mams bromt: wat moet dat, zeg?
het is hier geen stal!
rik zegt: kik geeft u een poot.
dat hoort toch zo
als je op reis gaat?
o ja, dat is waar ook.
mams pakt kiks poot: dag kik.
dan is paps aan de beurt.
maar kik staat niet stil.
mè mè, kik schiet weg.
oeil oell dat is een pech!
kik klimt op een stoel
en dan op de kast.
mams geeft een gil.
paps vangt kik op,
maar ze springt weer weg.
waf! waf! toy is er ook nog!
hij rent met paps mee;
de gang in,
de trap op.
kijk nou eens!
het lijkt wel een film.
mams en rik en maud
doen ook mee.
maar de jacht duurt niet lang.
nu wordt kik echt bang.
37

ze kruipt in een hoek.
nu heeft paps haar zo beet
mams zegt: gauw weer op het gras.
een geit hoort niet in huis.
nu staat kik weer aan het touw.
maud is naar huis,
mams is druk voor de reis
en paps leest de krant.
toy ligt in zijn mand en slaapt.
rik is in de schuur bij zijn boot,
en kijk eens hoe hij gaaptl

naar bed, rik, zegt mams.
wij gaan ook niet zo laat.
paps moet vroeg naar de boot;
er is zo veel te doen,
voor een reis.
gaat u echt mee? vraagt rik.
nou en of!
maar paps gaat eerst.
geef jij paps nu maar een zoen.
je slaapt vast nog,
als paps weg gaat.
nu, dat doet rik dan maar.
paps vraagt: kom jij met mams mee
naar de boot, rik?
je hebt toch vrij die dag.
ik wil wel graag, zegt rik.
als maud dan ook mee mag.
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tot ziens
nu is het dan zo ver.
paps is al op de boot.
mauds pa brengt mams weg.
de daf staat al voor.
rik vraagt: mag toy ook mee, mams?
als er plaats is, zegt mams.
Ik heb een tas en nog een.
mauds pa zegt dat het wel kan.
toy doet zo dol.
maar als hij zit,
wordt hij kalm.
mauds moe staat op de stoep,
en ze zwaait zo lang ze kan.

rik weet ook waar de boot ligt.
hij ging al zo vaak mee,
hij wijst de weg.
recht door, al maar recht door.
mauds pa zegt: dan rijd ik de zee in.
o nee, nee hoor! zegt rik.
daar gaan we de hoek om,
en dan weer een hoek om.
zo zijn we er heel gauw.

nu heeft rik niet veel praats meer.
paps is al op de boot;
nu gaat mams ook!
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er prikt een traan in riks oog,
en nog één en nog één.
weg traan! weg traan!
rik veegt wild in zijn oog.
mams zegt: hier rik,
draag jij die tas eens;
hij is niet zwaar.
mauds pa draagt ook een tas.
mams draagt er zelf ook één.
daar is paps ook al.
hij zwaait op het dek van de boot.
waf! waf! woef! woef! blaft toy.
zou hij de baas ook zien staan?
toy trekt aan de riem.
nu moet rik ook wel gaan.

paps heeft het erg druk,
maar hij laat de boot toch zien.
kijk, dat is het dek,
daar loop je op.
en hier is de hut,
voor de man die de boot stuurt.
en dit is ook een hut;
hier slaap ik.
nu gaan we de trap af.
dit is het ruim, zegt paps.
en hier ligt de vracht,
aan die kant.
de boot brengt die vracht
naar een heel ver land.
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en dat is de kok, zegt paps.
die kookt voor ons.
mams lacht.
dat vindt ze wel fijn.
nu hoeft ze het zelf niet te doen.
wil je prik? vraagt de kok aan rik.
jij ook, zus?
ze heet maud, zegt rik.
de kok lacht ...
wil jij ook prik, maud? vraagt de kok.
maud knikt.
dat smaakt.
maar dan wordt het tijd,
om naar huis te gaan.
rik geeft paps en mams een zoen.
mams zegt: zul je lief zijn, rik?
en doen wat mauds moe zegt?
maar dan!
o, wat naar!
riks lip trilt zo raar!
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paps en mams staan op het dek.
rik zit met toy en maud en haar pa
in de daf.
mams zwaait en paps zwaait.
en rik zwaait ook,
met zijn hand voor het raam.
dan rijdt de daf weg.
rik kijkt zo sip.
maud troost hem: het duurt niet lang,
hoor!
dan is je mams al weer thuis.
en ik weet een heel fijn spel.
dan lacht rik al weer,
en hij zwaait nog één keer!
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inhoud
o, wat saai!
rik wil zo graag een hond
wat zou het zijn?
een mooi plan
gaat dat wel?
kik mag mee naar school
dat is niet zo leuk!
voor het bord
dat is ook wat!
weer wat nieuws!
een plan en nog een plan!
gaat het door?
waar is de pet?
kik komt er ook bij
tot ziens
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