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maud en rik 

ken je maud nog? 
en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik op school. 
dat is best leuk hoor! 

ken je oom dolf ook nog? 
oom dolf heeft geen vrouw. 
wel een paard en een koe. 
en een gans en een geit. 
en nog veel meer. 
oom dolf is niet rijk, 
maar ook niet arm. 
rik komt graag bij oom dolf. 
en maud gaat vaak mee. 

7 



het is half vier. 
de school is net uit. 
maud en rik gaan naar huis. 
rik zegt: maud, ga je mee naar oom dolf? 
maud knikt en ze zegt: 
goed, maar eerst naar huis. 
stom kind, bromt rik. 
dan loop je toch om. 
daar is oom dolfs huis al... 
toch ga ik eerst naar huis, zegt maud flink. 
dat moet. 
dat weet je best. 
en toch is het stom, zeurt rik. 
dan maar stom, zegt maud. 
ga jij dan maar door. 
dan kom ik straks! 



maar dat doet rik niet. 
hij geeft maud een duw en roept: 
wie het eerst thuis is! 
dan rent hij weg. 
en maud rent hem na. 

rik is een eind voor. 
maud loopt zo hard ze kan. 
dan, bats, vliegt haar schoen uit. 
en maud valt op de grond. 
ze gilt: rik!... rik!... 
maar rik hoort het niet. 
die is al haast thuis. 



bij oom dolf 

er zit een lap om mauds knie. 
één hand doet ook erg zeer. 
en het vel is van haar neus. 
maud ligt op de bank. 
rik staat bij haar. 
hij vraagt: 
hoe kwam dat nou? 
weet ik dat? snauwt maud. 
maar ze is niet echt boos hoor! 

rik denkt aan oom dolf. 
hij vraagt: ga je nog mee naar mijn oom? 
had ik nou maar een fiets hè? 
dan kon je op mijn fiets. 
mauds moe komt er aan. 
ze vraagt: wie heeft er hier een fiets? 
ik krijg gauw een fiets, schept rik op. 
o, wat jok jij! zegt maud. 
jouw pa zei: nog lang niet! 
jij past vast niet goed op je fiets... 
hij zei: fiets weg — geld weg. 
weet je nog wel? 
weet ik niet meer, hoor! zegt rik. 
en weg is hij! 

rik holt naar oom dolf. 
ha, oom dolf is thuis. 
dat is een bof. 
waar is maud? vraagt oom dolf. 
thuis op de bank, zegt rik. 
is ze ziek? 
nee, ze viel op haar neus. 
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nou heeft ze een reus van een neus! rijmt rik. 
oom dolf lacht. 
hij zegt: je houdt me voor de gek rik. 
nee, nee, echt niet oom! 
mauds knie doet zeer. 
en haar hand en haar neus... 
zo is het heus! 
arm kind! zegt oom dolf. 
mis hoor! zegt rik. 
maud is geen arm kind. 
ze woont in een huis. 
ze heeft ook een bed. 
en ze eet wat ze lust. 
dan ben je toch niet arm? 



nee, dat is waar, zegt oom dolf. 
ik zeg het ook niet goed. 
wij zijn wèl arm, zegt rik dan. 
jij arm? kom noul 
jij hebt toch ook een bed? 
en een huis. 
en nog veel meer... 
maar ik heb geen fiets, zegt rik sip. 
en ik wil zo graag een fiets. 
ziet u nou wel dat wij arm zijn? 

oom dolf schiet in de lach. 
hij zegt: jij bent me er één hoorl 
het is jouw schuld, 
dat je geen fiets krijgt. 
een fiets kost veel geld. 
als je er niet goed op past, 
ben je hem zo kwijt. 

hoe weet u dat nou; roept rik. 
van je pa en je mal zegt oom dolf. 
jij gooit maar neer 
waar je mee speelt. 
en weg is het. 
of stuk. 
waar of niet? 
rik knikt en zegt: 
als ik een fiets heb, 
pas ik er heel, heel goed op. 
oom dolf lacht om wat rik zegt. 
hij denkt ook aan iets heel leuks! 
maar hij houdt zijn mond stijf dicht. 
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oom dolf heeft een plan 

nu ligt rik in bed. 
maar hij slaapt nog lang niet. 
hij zegt drie keer: bah... bah... bah. 
eerst denkt hij aan paps. 
die vaart op een groot schip. 
hij komt nog lang niet thuis. 
en dat is niet leuk hoorl 

dan denkt rik aan maud. 
maud kan vast niet naar school. 
ze zegt dat haar knie erg zeer doet. 
dan denkt rik aan een fiets. 
een fiets zou toch wel zo fijn zijn! 
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stil, daar gaat de bel. 
wie kan dat zijn? 
rik wipt vlug uit bed. 
bij mams in de gang, 
floept het licht aan. 
rik schrikt er van. 
hij ligt op zijn buik bij de trap. 
maar hij kan niets zien... 

mams gaat stap stap naar de deur. 
ze zegt: hé dolf ben jij daar? 
kom er gauw in. 
oom dolf zegt: ik heb niet veel tijd. 
maar ik heb een plan. 
zelf vind ik het een goed plan. 
rik denk ik ook. 
maar ik weet niet 
of jij het er mee eens bent. 

weer gaat het stap stap stap in de gang. 
dan klapt er een deur dicht. 
hé, nou hoort rik niks meer. 
wat een pech! 
oom dolf heeft een plan... 
wat kan dat nou zijn? 
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mams houdt zich dom 

de nacht is om, 
het is weer dag. 
en ja hoor! 
daar heb je het al... 
rik loopt maar om mams heen. 
hij doet net 
of hij niks van oom dolfs plan weet. 
maar hij vraagt, vraagt en vraagt maar. 

wie was er aan de deur mam? 
toen ik op bed lag. 
mams houdt zich dom. 
ze zegt: ging de bel dan? 
o, o wat jok je mams, roept rik. 
je ging zelf naar de deur. 



sliep je dan nog niet? vraagt mams. 
nu lacht rik. 
nee, want als je slaapt, 
hoor je de bel toch niet! 
dat is waar, zegt mams. 
maar ik dacht er al niet meer aan. 
eet jij nu één twee drie je bord leeg... 

mams doet steeds of ze van niks weet. 
flauw hoorl 
dan houdt rik zich maar stil. 
maar dan zegt mams: 
kijk daar komt mauds moe aan. 
mams gaat naar de deur. 
rik loopt haar na. 
wat hij hoort is niet leuk. 
maud kan niet naar school. 
haar been en arm doen nog erg zeer. 
had hij nu maar een fiets! 
dan mocht ze op zijn fiets naar school. 

rik wil niet naar school 

rik heeft nu ook geen zin in school. 
mams kijkt steeds naar de klok. 
ze zegt: nu is je bord nog niet leeg. 
hoe moet dat nou? 
straks is de school dicht. 
rik zegt: bel juf maar op. 
ik ben ziek. 
ik lust ook geen pap meer. 
mag ik naar bed? 
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dat is me ook wat! 

mams kijkt rik eens goed aan. 
ze neemt zijn pols in haar hand. 
ze zegt: je hebt geen koorts rik. 
en toch ben ik ziek, houdt rik vol. 
waar heb je dan pijn? 
in mijn buik. 
daar heb ik wat voor, zegtmams blij. 
het smaakt heel vies. 
maar het helpt goed! 

mams lacht niet als ze het zegt. 
maar ze heeft wel pret. 
zie je wel. 
daar heb je het al. 
rik zegt: 
de pijn is al weg. 
ik hoef geen drank. 
mams lacht stil voor zich heen. 
rik ziet het niet. 
dat is maar goed ook. 

rik holt naar school. 
hij kijkt nog gauw naar mauds huis. 
hij ziet maud niet. 
stom kind! bromt hij. 
zo erg zal die pijn niet zijn. 
hij gaat toch ook naar school, 
met pijn in zijn buik. 
maar dan krijgt rik een kleur. 
want nu jokt hij weer. 
net als thuis. 
hij had geen pijn in zijn buik. 
dat wist mams ook wel. 
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ja, die mams was ook slim hè? 
met die drank! 
of niet soms? 

de brief 

de dag op school is weer om. 
het is tijd om naar huis te gaan. 
maar wat is dat? 
de juf uit klas vier komt de klas in. 
ze stuurt hun juf de deur uit. 
raar is dat hoor! 

de juf uit klas vier lacht en ze vraagt: 
wat heb ik in mijn hand? 
een brief, roept rik gauw. 
en wat staat er in die brief, denk je? 
het blijft stil in de klas. 
geen kind die het weet. 
juf zegt: ik weet het wel. 
elk kind krijgt een brief mee voor thuis. 
en dan één twee drie naar huis. 

rik heeft ook een brief voor maud. 
die brengt hij eerst gauw weg. 
maud zit op de bank. 
hoi, zegt rik. 
hoi, zegt maud. 
mauds moe is er ook. 
rik geeft haar de brief. 
hij zegt: voor u, van school. 
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maud schrikt van de brief. 
ze krijgt er een kleur van. 
rik zegt: juf is heel boos op jou. 
ze zegt dat je best naar school kan. 
staat dat in de brief? vraagt maud bang. 
mauds moe lacht en zegt: 
rik plaagt je weer hoor! 
in de brief staat, 
dat juf trouwt. 
dat is toch fijn voor juf? 
vind je ook niet? 

maud kijkt sip. 
gaat juf dan weg van school mam? 
ik denk het niet hoor! 
rik zegt: jufs vriend heeft een baard 
en een snor. 
als hij juf een zoen geeft, 
dan prikt het joh! 



wat komt oom dolf doen? 

nu is rik weer thuis. 
en wie wacht er op hem? 
oom dolf. 
wat komt u doen oom dolf? vraagt rik. 
rik toch! zegt mams. 
dat vraag je toch niet! 
oom dolf lacht. 
hij zegt: ga jij maar eens mee! 

ze gaan naar de schuur. 
rik snapt er niks van. 
hij zegt: u houdt me voor de gek, oom. 
denk je dat heus rik? 
kijk dan maar eens goed rond. 
rik doet het. 
maar hij schiet er niks mee op. 
de schuur is de schuur. 
er staat niks wat rik niet kent. 

of... of...! 
daar in de hoek. 
wat is dat? 
rik loopt er heen. 
dat kleed hoort daar niet. 
een kleed is voor op de grond. 
rik trekt aan het kleed. 
en dan...? 
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rik krijgt een kleur als vuur. 
hij kijkt naar oom dolf. 
die vraagt: nou, hoe lijkt het? 
is... is... is die fiets voor mij oom? 
ja voor wie dacht jij dan? 
voor mij is die fiets te klein. 
voor je ma en je pa ook. 
rik snapt er nog steeds niets van. 
hij kijkt en kijkt maar. 

mams is er nu ook bij. 
toy, de hond 
blaft en blaft maar. 
dan één twee drie doet rik zo dol. 
hij geeft een schreeuw... 
en nog één... en nog één... 
dan roept hij: uit de weg! uit de weg! 
rik rijdt de fiets de schuur uit. 
en hij belt en schreeuwt, 
dat je er haast doof van wordt. 
mams roept: waar ga je heen rik? 
naar Maudl schreeuwt rik. 
en weg is hij...! 



een dief! een dief! 

rik ziet al gauw, 
dat mauds moe er niet is. 
de deur is niet op slot. 
hij kan er wel in. 
komt dat mooi uit! 
rik doet zo zacht 
als hij maar kan. 
maar met een fiets 
door een deur, 
dat valt niet mee! 
maar het gaat wel! 
nog één deur door, 



dan is rik bij maud. 
een wiel is er al door! 
maar dan... 
wat is dat? 
een gil en een schreeuw van maud. 
mams? 
mams? 
een dief! 
een dief! 
rik weet zich geen raad. 
hij rukt en duwt aan de fiets. 
de fiets valt op de grond. 
en rik valt mee. 



nu lacht maud weer. 
en mauds moe ook. 
maar ze ziet nog wit van de schrik. 
kijk, daar komt riks moe ook aan. 
ze vraagt: wat is hier aan de hand? 
en wat moet die fiets in huis? 
mauds moe zegt: 
ik liep op de trap. 
maud gaf een schreeuw en riep: 
een dief! een dief! 
je snapt het al hè? 
rik was die dief... 
hij lag op de grond naast zijn fiets. 

het liep goed af. 
rik heeft geen pijn na de val. 
de fiets is niet stuk. 
daar is mams ook erg blij om. 
stel je voor, dat hij nu al stuk was! 
rik kreeg de fiets van oom dolf. 
de fiets is niet nieuw. 
en ook niet oud. 
maar net iets voor rik. 
niet gek hè, zo'n oom! 
mams vindt het veel te erg! 
maar oom dolf zegt: 
ik geef graag wat weg. 
en ik heb zelf geen zoon. 
dan komt het toch goed zo? 
of niet soms? 
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wat een schrik! 

rik heeft zijn fiets al een week. 
en het gaat nog steeds goed. 
maar op een dag! 
rik ligt al lang in bed. 
mams krijgt ook slaap. 
ze gaapt en gaapt. 
ze heeft ook zin in haar bed. 
maar eerst moet de zak met het vuil 
bij het hek. 
dan hoeft ze niet zo vroeg op te staan. 

mams loopt gauw naar de schuur. 
ze draait het slot om. 
ze knipt het licht aan. 
de zak staat vlak bij. 
mams kijkt nog eens goed rond. 
hé, waar is riks fiets? 
die staat vast nog bij het hek. 

maar riks fiets staat niet bij het hek. 
en ook niet bij de muur. 
mams krijgt er een kleur van. 
zie je wel... 
daar heb je het al! 
weg fiets! 
mams weet niet wat ze zal doen. 
haalt ze rik uit bed? 
of belt ze naar oom dolf? 
nee, nee, niet oom dolf. 
eerst naar rik. 



daar staat mams voor riks bed. 
rik slaapt zo vast als een paard. 
hij weet van niks. 
of toch wel? 
mams schudt zacht aan riks arm. 
ze roept: rik... rik! 
en ze roept weer: rik... rik! 
dan gaat één oog van rik op een kier. 
hij vraagt: wat... wat is er? 
je fiets rik... 
je fiets is niet in de schuur. 
waar was je het laatst met de fiets? 
rik valt haast weer in slaap. 
mams schudt steeds aan zijn arm. 
ze denkt aan oom dolf. 
zou oom dolf erg boos zijn 
als de fiets weg was? 

maar de fiets is niet weg. 
hij staat bij een boom in het park. 
dom hoor, van rik. 
hij deed na school een leuk spel. 
in het park. 
aan zijn fiets dacht hij niet meer. 
rik ging naar huis. 
en de fiets bleef in het park. 

het is al haast nacht. 
en mams gaat naar het park. 
goed hè, van mams? 
ze vindt het wel eng. 
maar de fiets staat er nog. 
dat is een bof! 
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daar heb je het al 

maud mag weer naar school. 
haar knie doet niet zeer meer. 
na school speelt ze weer met rik. 
maar rik doet soms toch zo flauw! 
hij kart maar op zijn fiets heen en weer. 
dan roept hij steeds: 
maud! maud! kijk eens wat ik durf. 
en maud roept maar: 
niet doen rik, niet doen! je valt! 

maud zeurt thuis ook om een fiets. 
maar ze krijgt er nog niet een. 
ze mag soms op riks fiets. 
maar niet lang. 
rik zegt dat rhaud niks durft. 
hij wel. 
kijk, kijk, nu rijdt hij met één hand los. 
en nu zelfs met twee! 
het fietst hier heel fijn, 
om de hoek op het plein. 
maar maud wil naar huis. 
ze is bang dat rik valt. 



nog één keer het plein rond! roept rik... 
maar er ligt een steen, 
die rik niet ziet. 
rik grijpt naar het stuur. 
maar het is al te laat. 
rik smakt op de grond. 
hij geeft een schreeuw van pijn. 
maud is zo bij hem. 
ze duwt de fiets weg. 
en ze geeft rik een hand. 
maar rik kan niet staan. 
zijn been doet zó zeer! 

weer een brief 

nu ligt rik op de bank. 
voor het raam. 
om één been zit gips. 
gips is wit. 
en heel hard. 
je kunt er op slaan. 
dat doet geen pijn. 
om  riks voet zit een lap. 
ja, dat was me een klap, 
toen rik viel, op het plein. 

rik kijkt op de klok. 
het is half vier. 
maud komt zo uit school. 
tik tik, gaat het op het raam. 
ja hoor! 
daar is ze al. 
hoi, zegt rik. 
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hol, zegt maud. 
ze houdt één hand op haar rug. 
rik vraagt: wat heb je daar? 
een brief! zegt maud. 
voor mij? vraagt rik. 
maud lacht. 
maar ze geeft de brief niet af. 

daar komt riks moe aan. 
maud geeft haar de brief. 
rik roept: lees voor mams! lees voor! 
straks, zegt mams. 
ze leest de brief eerst zelf. 
maud weet wel wat er in de brief staat. 
ze kreeg zelf ook een brief. 
maar ze zegt niks. 
vast niet hoor! 

dat is naar voor rik 

riks moe vouwt de brief dicht. 
ze zegt: dat is sneu rik. 
juf trouwt al gauw. 
maar jij kan niet mee naar de kerk. 
je mag niet van de bank af. 
rik doet of hij het niet erg vindt. 
maar daar is niets van waar hoor! 

maud durft nu ook weer. 
ze zegt: wij gaan met een bus naar de kerk. 
en dan is er feest. 
jij kunt nu niet met een boog staan rik. 
een boog? zegt rik. 
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een pijl en boog? 
gek joch! zegt maud. 
een boog is een boog! 
mams zegt: je weet toch wel wat een boog is? 
of een poort? 
daar loopt juf door. 
als ze naar de kerk gaan. 
rik snapt er niks van. 
als het nu een pijl en een boog was! 
dan wist hij het wel. 

het is mauds schuld toch niet! 

riks been zit nog in het gips. 
en de lap zit nog om zijn voet. 
hij kan nog lang niet naar school. 
en ook niet naar jufs feest. 
rik kijkt zo sip. 
het is ook zo saai in huis! 
mams vindt het echt sneu voor rik. 
straks gaat maud naar jufs feest. 
en rik kan niet mee. 

maud is net thuis uit school. 
ze kleedt zich mooi aan. 
voor het feest. 
mauds moe zegt: nu nog een kam door je haar. 
dan ben je klaar! 

het is nog te vroeg om naar school te gaan. 
maud weet niks meer te doen. 
ze roept: mams, ik ga naar rik hoor! 
hij moet mijn jurk toch zien? 
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mams zegt: zou je dat wel doen maud? 
rik kan niet mee. 
jij bent blij. 
rik zit maar op de bank. 
en toch ga ik! roept maud. 
en weg is ze... 
riks moe zegt: 
daar komt maud aan. 
stom kind! bromt rik. 
laat ze maar naar de keit gaan. 
hè rik, doe niet zo flauw! zegt mams. 
het is mauds schuld toch niet, 
dat jij niet naar het feest kan. 
maud is zo'n lief kind. 
je doet niet zo naar hoor 
als ze hier is! 

daar is maud al. 
wat kom je doen? vraagt rik. 
maud lacht en zegt: 
hoe vind je mijn jurk? 
stom, zegt rik. 
mams zegt: 
laat hem maar hoor! 
hij vindt het stom, stom en nog eens stom! 
ik vind je jurk heel mooi! 
maar maud is niet echt blij meer. 
ze snapt het niet, 
dat rik zo raar doet. 
ze gaat maar weer gauw naar huis. 
en weg is maud. 
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die rik kan het hoor! 

hè, wat duurt de dag toch lang. 
rik weet niks meer te doen. 
was maud er nu maar! 
maar maud viert feest. 
want juf trouwt. 
en hij ligt op de bank. 
stom! stom! stom! bromt rik weer. 
wat zeg je? vraagt mams. 
ik zeg niks, snauwt rik. 
o, dan dacht ik het maar, zegt mams. 
zeg, verf nog eens wat. 
dat vind je toch leuk? 
ja, dat doe ik, roept rik blij. 
wat goed dat mams dat zei. 



riks neus zit vol verf. 
maar wat geeft dat! 
mams vindt zijn werk heel mooi. 
ze zegt: die bloem lijkt net echt. 
wat is het voor soort bloem? 
het is een roos, zegt rik trots. 
en die ook en die ook. 
mooi hoor, zegt mams. 
heel mooi! 

daar komt de bruid 

rik rust wat uit. 
hij is moe van het werk. 
hè, wat hoort hij daar. 
rik kijkt uit het raam. 
trip trap trip trap. 
komt daar een paard aan? 
mams kijkt ook. 
ze ziet wat rik nog niet ziet. 
ze roept: o, rik wat leuk! 
dan ziet rik het ook. 



er staat een paard met een koets stil. 
voor hun huis. 
en wie stapt er uit de koets? 

juf! juf! schreeuwt rik. 
en ja hoor, daar is de bruid. 
oei! wat ziet ze er mooi uit. 
de man van juf is er ook bij. 
hij heeft een bloem op zijn jas. 
en juf heeft een bloem op haar jurk. 
kom er in! kom er in! zegt mams. 
wat leuk dat u er bent. 
rik is er stil van. 
juf praat en praat maar. 
ze zegt ook: ik heb wat voor jou rik. 
en rik zegt: ik heb wat voor u juf. 

rik geeft juf zijn werk. 
het is net klaar, zegt hij. 
maar het is niet nat meer. 
jouw neus wel, lacht juf. 
dan zegt ze net als mams: 
wat is dat mooi rik. 
daar ben ik erg blij mee. 
dank je wel hoor, dank je wel! 
en dit krijg je van mij. 
rik krijgt er een kleur van. 
het is een leuk spel. 
hij is er erg mee in zijn schik. 

nu moet de bruid weer naar het feest. 
maar eerst zegt ze nog: 
geef je been eens hier rik. 
rik kijkt mams aan. 
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mams knikt. 
en wat doet juf dan? 
ze schrijft haar naam op het gips. 
op het gips om riks been. 
jufs man schrijft zijn naam er ook op. 
dan gaan ze gauw weer naar de koets. 
en de koets rijdt ze naar het feest. 



weer naar school 

rik denkt nog vaak aan de dag van jufs feest. 
het was toch ze, leuk dat juf kwam! 
nu mag rik weer naar school. 
het gips is van zijn been af. 
en de lap is van zijn voet. 
als hij nu op zijn fiets 
maar nooit zo stoer meer doet! 
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trouwfeest van juf kan, bedenkt deze toch iets, 

waardoor hij er ook een beetje bij hoort. 

gr Uitgeverij G. F. Callenbach bv — Nijkerk 

ISBN 90 266 4530 9 

J. en M. 6-8 jaar 
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