




co by bos 

maud en rik op reis 
met tekeningen van tiny van asselt 

uitgeverij G. F. Callenbach bv— Nijkerk 



1. rikwil graag juf zijn 

ken je maud nog? 
en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik op school. 
dat is best leuk hoor. 
maar het is ook wel eens niet zo leuk. 
dan is maud boos op rik. 
en rik is boos op maud. 
ja, zo gaat het soms. 

nu zijn ze op school. 
het is mooi weer. 
juf heeft het druk. 
ze schrijft en schrijft maar. 
rik stoot maud aan. 
en hij zegt zacht: 
ik wou dat ik juf was. 
wat zeg je? 
ik wou dat ik juf was. 
oei wat zegt rik dat hard. 
maud schrikt er van. 
ze schrijft gauw wat in haar schrift. 

maar juf is ook niet doof. 
ze vraagt: riep je mij rik? 
nee juf, zegt rik met een kleur. 
wel waar hoor juf I roept niels. 
en sip roept: ik hoor het toch zelf. 
kom eens hier rik, zegt juf dan. 
dan moet rik wel naar juf toe. 
wat zei je rik? vraagt juf. 
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ik zei... ik zei... 
ik wou dat ik juf was. 
als rik dat zegt, 
giert de klas het uit van de pret. 
en het wordt maar niet stil. 
dan stuurt juf rik weer naar zijn plaats. 
ze zegt: na school praat ik wel met je. 

halftwaalf. 
de school gaat uit 
rik mag nog niet naar huis. 
hij wacht op juf. 
dat moet wel, 
of hij zin heeft of niet. 
juf is er zo weer. 
ze gaat naast rik staan en ze vraagt: 
wat zei je straks rik? 
weet je het nog? 
Pik knikt en zegt: 
ik zei: ik wil wei juf zijn. 
dan zei ik in de klas: 
ga maar naar huis. 
en je hoeft nooit meer naar school. 
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2. nog een week naar school 

zo zei je dat! zegt juf. 
wat denk je van een week vrij. 
is dat ook goed? 
nog één week naar school. 
dan is het zo ver. 
dat is ook wel goed, zegt rik. 
mag ik nu naar huis? 
juf legt een hand op riks hoofd en zegt: 
nooit meer naar school, 
dat zal niet gaan. 
dat weet je ook wel. 
nu maar gauw naar huis. 
dag juf! zegt rik. 
en weg is hij. 

maud wacht op rik. 
bij het hek voor school. 
daar heb je rik al. 
dat is gauw. 
wat zei ze? vraagt maud het eerst. 
wie? 
rik doet heel stoer. 
hij doet net of er niets aan de hand is. 
maud wordt boos. 
zeg het dan niet, snauwt ze. 
ik wacht nooit meer op je. 
maar maud meent niet wat ze zegt hoor. 
ze is zo weer goed op rik. 
daar gaan ze die twee. 
maud weet nu ook wat juf zei. 
ze vindt het maar watfijn, 
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dat ze een week vrij zijn. 
dan zie ik je heel lang niet, zegt ze. 
want wij gaan uit. 
mand ziet het wel ho sr. 
rik vindt het nkt leuk, 
dat ze weg gaat 
dan zegt ze: weet je wat? 
ik vraag thuis of je mee mag. 
doen? 
rik zegt niet ja en ook niet nee. 
maar daar geeft mand niets om. 
ze vraagt het 
punt uit„ 
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3. rik snapt er niets van 

ze zijn zo thuis. 
hé wat gekl 
bij maud thuis is de deur op slot. 
ga maar met mij mee, zegt rik. 
dan eet je bij ons en dan... 
ja... maar..., zegt maud. 
ze vindt het raar, 
dat mams er niet is. 
mams is nooit weg, 
als ze uit school komt. 
waar zou mams zijn? 
kom mee naar mijn huis, zegt rik weer. 
dat doet maud dan maar. 
en wie staan er in de gang? 
riks moe en mauds moe. 

is het al zo laat? schrikt mauds moe. 
als wij ook aan de praat zijn, 
vliegt de tijd om. 
maar je doet het hè? zegt ze nog gauw. 
je weet wel! 
ik heb er wel zin in, zegt riks moe. 
als hij maar mee wil, zegt ze dan met een lach. 
en ze wijst naar rik. 
die rikl 
wat mams nu zegt, 
daar snapt hij niets van. 
als rik weer naar school gaat, 
weet hij wat er aan de hand is. 
maud weet het ook. 
ze is blij en niet blij. 
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dat is vreemd! 
ze zegt: mijn paps kan niet mee, 
als we uit gaan. 
hij moet voor zijn werk, 
naar een ver land. 
er is haast bij. 
nu gaan jij en je mams met ons mee. 
dat vind ik leuk hoor. 
jij ook? 
rik knikt en hij zegt: 
en het komt nog goed uit ook. 
het duurt nog wel een maand, 
voor mijn paps thuis komt met zijn schip. 
als wij mee uit gaan, schiet de tijd vlug op. 
snap je? 
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4. voor het eerst met de trein 

voor maud is de week zo om. 
voor rik duurt de week juist lang. 
weet je hoe dat komt? 
rik gaat voor het eerst met de trein mee. 
maud plaagt hem er mee. 
ze zegt: je stapt in de trein en je rijdt. 
is dat nou zo leuk? 
en dan zegt rik weer: 
jij snapt er niks van. 
en hou nou je mond maar. 

ja zo gaat het met die twee. 
maar maud houdt haar mond niet. 
ze zegt: jij weet niet waar we heen gaan. 
ik wel. 
ik was daar al zo vaak. 
schep niet zo op kind,,bromt rik. 
nou goed dan zeg ik niets meer. 
maud doet net of ze boos is. 
maar dat is ze niet echt hoor. 
ze kan ook niet lang stil zijn. 
ze zegt: het huis waar we heen gaan is heel mooi. 
het staat in een groot bos. 
en er is ook nog een tuin. 
nou weet ik het wel, snauwt rik. 
en toch vind ik de trein het mooist. 

11 



5. daar gaan ze dan 

nu is het zo ver. 
oom dolf brengt ze naar de trein. 
riks mond staat in die tijd niet stil. 
riks moe kijkt niet erg blij. 
ze zegt: ik dacht dat er nog een brief kwam. 
ik hoop dat er niets mis is met het schip. 
als de post komt, 
stuur je de brief wel door hè dolf! 
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en let je goed op ons huis? 
oom dolf knikt. 
dan zijn ze ook al bij de trein. 
die oom dolf! 
wat heeft hij een haast. 
hij is zo weerweg. 

mams geeft rik een tas. 
draag jij die maar, zegt ze. 
ze pakt ook riks hand. 
mams is bang dat rik er van door gaat. 
en ja hoor, daar heb je het al. 
rik wil los. 
hij schreeuwt: de trein! daar is de trein! 
mams pakt hem gauw bij zijn arm. 
dat is de trein niet rik. 
kom mee. 
we gaan eerst de trap op. 
o, wacht hier is een bord. 
daar staat het op. 

nu staan ze voor het bord. 
rik zet zijn tas op de grond. 
kijk, zegt mauds moe. 
de trein van elf uur. 
daar gaan we in. 
rik kijkt ook op het bord. 
hij snapt er niks van. 
gaan we nou naar de trein? roept maud. 
ze is het eerst bij de trap. 
mauds moe loopt haar gauw na. 
het is hier ook zo druk. 
ha! daar zijn rik en zijn moe ook. 
nu gauw de trap op. 



6. de trein komt er aan 

die rik toch. 
hij rent voor mams uit. 
en zijn mond staat niet stil. 
mams zal blij zijn als de trein er is. 
want met rik weet je het maar nooit. 
dan wil hij dit zien. 
dan weer dat. 
mauds moe ziet de trein het eerst. 
ze roept: het sein staat op groen. 
de trein komt er aan. 

wat een bof zeg. 
maud heeft een plaats bij het raam. 
rik ook. 
maud vindt dat rik maar gek doet. 
hij geeft steeds een gil. 
of hij roept: kijk nou eens. 
mams schudt haar hoofd en ze lacht. 
maar plots lacht ze niet meer. 
en ze kijkt weer om zich heen. 
wat zou er aan de hand zijn? 
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ja wat zou er aan de hand zijn? 
riks moe staat op van de bank. 
ze zit ook al weer. 
ze schudt aan riks arm en ze roept: 
waar is de tas die ik je gaf. 
ik zie hem niet meer. 
staat die soms naast je op de bank. 
of op de grond? 
rik doet net of hij ook erg schrikt. 
hij kijkt hier. 
hij kijkt daar. 
maar de tas is er niet. 
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7. die rik is me er één 

hè wat naar nu toch i 
niet één van hen kijkt er nog blij. 
rik doet heel stoer. 
en hij praat heel dom. 
hij zegt: wat geeft het nou. 
het is toch maar een tas die weg is. 
ais het nou een hond was. 
of een poes... 
een tas is maar een dood ding„ 
nou zeg i 
weet je nog meer leuks! zegt mams boos. 
weet je wei wat er in die tas zit? 
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rik doet net of hij niets hoort. 
maud geeft hem een schop. 
en ze kijkt hem boos aan. 
maar dat pikt rik niet. 
hij geeft maud ook een schop. 
is het nou uit, zegt mams met een kleur. 
mauds moe is ook van streek. 
ze vindt het zo erg, 
dat de tas weg is! 
zij weet wel wat er in de tas zit. 
een hemd, een bloes, een broek. 
en nog veel meer. 

hè wat eerst zo leuk was, 
is nu heel naar. 
mams weet niet wat ze moet doen. 
hoe vind je die tas nu weer. 
in de trein kun je geen kant uit. 
rik doet net of er niets aan de hand is. 
hij kijkt uit het raam en eet drop. 
maud leest in een boek. 
nou ja..! 
ze doet net of ze leest. 
maar ze denkt aan de tas. 
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8. wie weet er raad? 

dan komt de man van het spoor langs. 
hij heeft een pet op, 
met een band er om heen. 
bij hun bank blijft hij staan. 
hij kijkt naar riks moe. 
en ook naar mauds moe. 
hij vraagt: mag ik uw kaart zien. 
mauds moe geeft haar kaart het eerst. 
ze wijst naar maud en zegt: 
zij hoort bij mij. 
dan geeft riks moe ook haar kaart. 
ze wijst naar rik en zegt: 
hij hoort bij mij. 

die rik toch. 
als mam zegt: hij hoort bij mij, 
kijkt rik gauw het raam weer uit. 
want wat een schrik! 
mams vraagt: weet u soms raad? 
de tas van mijn zoon is weg. 
in de trein zag ik het pas. 
wat moet ik daar nu mee aan? 
mams zegt nog veel meer. 
maar rik doet net of hij niets hoort. 
hij kijkt nog steeds uit het raam. 
daar is ook veel te zien. 
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9. wat nu weer 

wvc.  
. .....:.  

de man met de pet is weer weg. 
riks moe praat nu met mauds moe. 
ik moet een plas doen, zegt maud. 
ik ook, zegt rik. 
kan dat wel in de trein? 
doe niet zo stom, zegt maud. 
zie je dat niet? 
daar staat het. 
bij die pijl. 
w. c. 
die rikl 
hij houdt zich heel dom. 
ga maar mee, zegt maud dan. 
ik wijs je de weg. 
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wat gek loopt dat in de trein. 
het is soms net of je valt. 
toch zijn ze zo bij de w.c. 
ga jij maar eerst, zegt rik. 
blijf jij dan voor de deur staan? 
vraagt maud heel lief. 
want ik doe de knip er niet op. 
dat durf ik niet 
poe wat ben jij toch bang, plaagt rik. 
ga nou..1 
je blijft staan hè, zegt maud nog eens. 
nee ik loop weg. 
moet je doen 1, roept maud dan. 
ze weet best, 
dat rik haar niet in de steek laat. 
nu is het riks beurt. 
ga jij maar weg, zegt hij. 
ik ben niet bang. 
ik doe de knip wel op de deur. 
nee ik wacht op je, zegt maud. 
moet je doen, roept rik dan net als maud. 
maar o, die maudl 
ze wacht en wacht. 
wat duurt het toch lang. 
wat hoort ze steeds aan de deur. 
wat doe je? roept ze. 
niks, schreeuwt rik. 
je jokt! roept maud weer. 
ik hoor het toch zelf. 
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10. wat een schrik 

nu weet maud wat er aan de hand is. 
de knip wil niet van de deur. 
o, wat erg! roept ze. 
je doet het vast niet goed. 
en je zei nog wel dat ik... 
hou je kop, schreeuwt rik. 
en hij bonst op de deur. 
maud wordt nu echt bang. 
ze loopt zo vlug ze kan naar riks moe. 
kom gauwl kom gauw! roept ze. 
rik wil er uit. 
maar het gaat niet. 

riks moe is zo bij de w.c. 
maar wat ze ook zegt en roept. 
het helpt niets. 
en rik bonst maar op de deur. 
en hij roept steeds: ik wil er uit. 
ik wil er uit. 
er komt een heer aan. 
die ook op reis is. 
en nog een... 
en nog een... 
maar geen mens weet er raad. 
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dan komt de man van het spoor er aan. 
wat is hier aan de hand, vraagt hij. 
0, ik snap het al, zegt hij dan gauw. 
hij gaat vlak voor de deur staan en roept: 
doe nou kalm wat ik je zeg. 
daar gaan wel 
en ja hoor, 
nu lukt het wel. 
rik staat zo weer voor hen. 
hij kijkt wel heel vreemd om zich heen. 
de man van het spoor zegt: 
de knip was niet stuk hoor. 
maar jij deed het niet goed. 
kijk nog maar eens goed. 
zo werkt dat. 

22 



11. rik is er weer 

nu zit rik weer bij het raam. 
maar de reis duurt hem veel te lang. 
hij zeurt aan een stuk door. 
zijn we er nu al? 
hoe lang duurt het nog? 
ik dacht dat je het zo fijn vond, zegt mams. 
en mauds moe zegt: maud heeft een spel bij zich. 
is dat soms wat? 
dan gaat de tijd vast vlug om. 
maar rik heeft geen zin. 
ik wou dat paps er was, zeurt hij weer. 
ik vind er niks aan dat paps steeds vaart. 
maar hij komt toch gauw thuis, zegt maud dan. 
rik hoort het al niet meer. 
hij kijkt weer uit het raam. 
maar mams knikt en ze denkt: 
was het maar vast zo ver. 

hè, hè, ze zijn er. 
de trein stopt en ze gaan er uit. 
maar dan is er weer: de tas! 
waar zou de tas zijn! 
riks moe praat met mauds moe. 
ja dat zou ik maar doen, zegt mauds moe. 
bel hier maar op. 
het kan best zijn, 
dat de tas er is. 
ik wacht hier wel met rik en maud. 
en zo doen ze dan maar. 
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riks moe is er zo weer. 
ze schudt haar hoofd en zegt: 
die tas zijn we kwijt 
weg hemd, weg broek, weg bloes. 
en wat er nog meer in de tas zit. 
wat naar nou toch, zegt mauds moe. 
wat ga je nu doen? 
ik wacht maar af, zegt riks moe. 
ais de tas er is, 
dan hoor ik dat wel. 
gaan we nu naar de bus? 

24 



12. nu de bus nog! 

wat een bof zeg. 
de bus staat om de hoek van de straat. 
rik is in zijn sas. 
hij zit al weer bij het raam. 
maud zit naast hem. 
maar o wat duurt die rit kort. 
rik heeft nog lang geen zin, 
om uit de buste gaan. 
hij zeurt weer als een klein kind. 
zijn we er nu al? 
ik zit net. 
wij gaan er hier uit, zegt mams. 
blijf jij maar in de bus. 
maar daar heeft rik ook geen zin in. 
hij gaat toch maar mee. 

mauds moe weet goed de weg. 
hier de hoek om, zegt ze. 
dan zijn we er. 
en ja hoor! 
ze staan in een wip voor een groot hek. 
hier is het, zegt mauds moe. 
ik zie geen huis, zeurt rik. 
het is hier een bos. 
stil toch, zegt mams. 
wacht nou maar af. 
mauds moe weet het heus wel. 
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13. wat is het hier fijn 

nu zijn ze hier al een dag. 
rik heeft het best naar zijn zin. 
maud ook. 
ik ga nooit meer weg, zegt rik. 
een huis in een bost 
dat is het fijnste wat er is. 
hoe moet het dan met school, zegt maud. 
ik ga nooit meer naar school, doet rik stoer. 
dan blijf ik maar dom. 
als jij dan veel leert, 
kom je bij mij. 
en lees je me de krant voor. 
ik werk hier dan in het bos. 
doe je het? 
en trouw je dan met me? 

maud denkt eerst goed na. 
dan zegt ze: 
ik weet nog niet of ik met je trouw. 
ik zeg het wel als ik groot ben. 
soms vind ik je niet lief. 
ik jou ook niet, zegt rik. 
vang je nou de bal? 
goed, zegt maud. 
dan gaat het hup één twee driel 
vang! een twee drie) 
het gaat best fijn zo. 
maar je wordt er wel moe van. 
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14. wie past er op het huis 

rik denkt al lang niet meer aan de tas. 
mams wel. 
ze zegt: ik moet naar het dorp. 
met één hemd een broek en een bloes. 
daar kun je geen week mee doen. 
hoe doen we dat? vraagt ze aan mauds moe. 
ja hoe doen ze dat? 
rik wil niet mee naar het dorp. 
maud schudt ook haar hoofd. 
mauds moe heeft wel zin om mee te gaan. 

ga maar hoor, zegt rik. 
ik pas wel op het huis. 
als er een dief komt, 
schiet ik hem dood. 
rik toch, zegt mams. 
wat is dat voor praat! 
ik schrik ervan. 



rik hoort al niet meer wat mams zegt. 
hij geeft de bal een knoert van een trap. 
doe niet zo wild rik, roept maud. 
waar is de bal nou? 

daar is mams ook weer. 
ze zegt: ik ga naar het dorp. 
mauds moe blijft hier. 
dat hoeft toch niet, zegt rik gauw. 
ik pas op het huis, 
en op maud. 
ik pas op me zelf, zegt maud stoer. 
mams lacht er om. 
toch denkt ze: 
zou het wel goed gaan met die twee. 
het is wel leuk. 
als mauds moe mee gaat. 
en we zijn zo weer thuis. 
hè hoe moet dat nou? 
wel doen niet doen, wel doen niet doen! 
het komt er toch van. 
kijk daar gaan ze. 
mauds moe en riks moe. 
riks moe draait zich nog eens om. 
ze roept: je houdt je kalm hoor rik! 
doe maar wat maud zegt. 
ha hal lacht rik. 
ik doe toch wat ikzelf wil. 
het is maar goed, 
dat mams het niet hoort. 
ze weet toch al niet, 
of ze zo maar weg kan gaan. 
maar jal  
ze zijn nu op weg. 
en ze zijn zo weer thuis. 
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15. watdoeje nou 

de bal van maud is nog steeds zoek. 
maud kijkt hier. 
maud kijkt daar. 
maar ze vindt de bal niet. 
ze denkt dat rik ook zoekt. 
maar rik denkt al niet meer aan de bal. 
hij denkt wel aan wat mauds moe straks zei. 
hier in de buurt moet een sloot zijn. 
en die sloot wil hij wel eens zien. 
als maud om kijkt, 
ziet ze rik het pad af gaan. 
ze holt hem na en roept: 
waar ga je heen rik? 
waar ga je heen? 

nu loopt ze naast rik. 
ze weet nog niet, 
waar hij naartoe wil. 
ze vraagt er wel weer naar. 
maar rik zegt: dat zal je wel zien. 
je hoeft niet mee... 
maar je mag niet zo ver, zegt maud dan. 
dat weet je best. 
doe jij toch niet zo bang, snauwt rik. 
ik riep je toch nietl 
dan zegt maud maar niets meer. 
ze blijft wel bij hem. 
dat moet ze wel. 
of niet soms? 
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16. hier is het 

rik is in zijn sas. 
hij fluit. 
maar het klinkt erg vals. 
dan zo maar is hij weer stil 
en hij roept heel blij: 
ik wist het wel lik wist het wel! 
hier is die sloot 
en zie je daar die koe? 
wat is daar nog meer maud? 
ik wil dat wel eens zien. 
hoe kom je daar? 

ja hoe kom je daar. 
er gaat geen pad naar het land. 
er is ook geen hek. 
maud trekt maar aan riks arm. 
ga nou mee rik, roept ze steeds. 
wat wil je nou? 
ik wil naar dat land] 
dat zie je toch 
laat me los. 
ik ben geen klein kind. 
ga jij maar weg. 
ik kom straks wel. 
en ja hoor. 
daar heb je het aal 

voor maud er iets aan kan doen, 
neemt rik een sprong. 
maud gilt: 
rik] rikl niet doen. 
maar het is al te laat. 
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rik springt niet op het land, 
maar in de sloot. 
maud geeft een schreeuw van schrik. 
ze steekt haar hand al uit. 
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ze roept: ik trek je er uit. 
ik trek je er uit. 
pak mijn handl 
toe nou. 
maar rik redt zich zelfwel. 
hij lacht er ook nog bij. 
daar staat hij nu. 
o, rik wat ben je nati 
en ook vuil, roept maud. 
hoe moet dat nou? 
ik zei nog.... 
schreeuw niet zo, roept rik heel boos. 
er is niks aan de hand. 
kom mee. 
rik pakt mauds hand. 
die hand is ook nat en vies. 
maar maud houdt zich stil 
ze rent met rik mee. 
zo hard als ze kan. 

ze zijn al gauw bij het huis. 
rik kijkt eerst door het raam. 
hoi! hoi i nog geen mens te zien. 
hij roept naar maud 
blijf jij maar hier„ 
ik trek gauw schoon goed aan. 
rik holt om het huis heen. 
daar is de deur die niet op slot zit. 
maud denkt: wat zei rik daar. 
ik trek schoon goed aan. 
maar rik heeft geen schoon goed. 
zijn goed zit in de tas. 
en de tas is weg. 
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17. een dief in huis 

maud loopt rik toch na. 
en ze roept: je hebt geen schoon goed. 
je mag wel wat van mij aan hoor! 
ik heb wel een bloes en... en... 
meer zegt maud niet. 
want wat een schrikl 
rik rent weer naar maud. 
en hij roept: er is een dief in huis. 
er is een dief in huis. 
ik zag het zelf. 
heus waar. 

die maud en rik! 
ze staan daar maar. 
maud snapt er niets van. 
ze roept: je houdt me voor de gek. 
niet waar! niet waar! snauwt rik boos. 
maar ik ben niet bang hoor. 
ikga in huis. 

maar dan wordt maud juist wel bang. 
ze trekt aan riks arm. 
maar rik rukt zich los. 
hij is al op weg naar de deur. 
dan plots is daar de stem van riks moe. 
wat is hier aan de hand? 
rik wat zie je er uit. 
hoe komt dat? 
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die rikl 
hij hoort niet eens wat mams zegt. 
hij trekt aan haar arm en roept: 
er is een dief in huis. 
heusl echt waar. 
mams denkt eerst ook, 
dat rik haar voor de gek houdt. 
maar rik kijkt echt bang, 
zag jij die man ook maud?, vraagt ze dan. 
en mauds moe vraagt het ook nog een keer. 
maar maud weet van niks. 
ze schudt haar hoofd. 
en rik roept maar steeds: 
ik zag het zelf. 
door het raam in de deur. 

mauds moe doet dan heel stoer. 
ze loopt naar de deur. 
riks moe loopt met haar mee. 
nu durft rik ook weer. 

maar maud blijft staan waar ze staat. 
ze is zo bang! 
maar dan ._ 
wat is dat nou? 
wie lacht er zo? 
en wie roept er zo hard: hoi! hoi! 
het lijkt wel groot feest in huis. 
dan durft maud ook. 
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rik komt met een vaart op haar af. 
hij roept: mijn paps is er maud! 
ik dacht dat er een dief was. 
hal hal hal 

nu ligt maud in bed. 
rik ook. 
hij moest eerst in bad. 
en schoon goed aan. 
nee geen hemd van maud. 
mams bracht nieuw goed mee uit het dorp. 
dat was net op tijd. 
maar weet je wat niet zo fijn is? 
de pa van rik is al weer weg. 
hij moest weer naar zijn schip. 
maar als mams en rik naar huis gaan, 
dan komt hij ook thuis. 
niet een week of een maand, 
maar wel een halfjaar. 
rik ligt wel in bed, 
maar hij slaapt nog lang niet. 
hij draait zich om en om. 
hij gaapt en hij zucht. 
mams steekt haar hoofd om de deur. 
slaap je nog niet rik? 
nee, kom eens hier mam. 
hoe wist paps nou dat we hier zijn? 
o, van oom dolf, zegt mams. 
fijn dat paps er was hè? 
al was het maar voor kort. 
maarweet je wat ik niet fijn vond? 
dat jij naar die sloot ging. 
en er nog in sprong ook. 
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18. weer naar school 

wat gaat de tijd toch vlug. 
maud en rik zijn weerthuis. 
ze gaan voor het eerst weer naar school. 
rik kijkt heel zuur. 
net of hij pijn in AIO buik heeft. 
maud springt en lacht 
of ze naar een feest gaat. 
meid doe niet zo geld, snauwt rik. 
ben je zo blij, 
dat je weer naar school moet? 

maud doet net of ze rik niet hoort. 
ze danst maar door. 
ze trekt rik nog met zich mee ook. 
Baat me lost schreeuwt rik. 
dan staat maud stil. 
en ze kijkt rik strak aan. 
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rik weet zo gauw niet wat maud wil. 
kijk voor je, snauwt hij. 
heb ik wat van je aan? 
o, nee nee! lacht maud. 
maar ik weet, 
hoe het komt dat jij zo kwaad kijkt. 
je vindt de trui niet mooi, 
die je aan hebt. 
je moe bracht hem mee uit het dorp. 
dat kwam door de tas die weg is. 
weet je nog? 
nu lacht rik ook. 
hij denkt: maud is best een leuk kind. 
als ik groot ben trouw ik met haar. 
ze weet ook heel veel. 
van die trui is nog waar ook. 
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19. feest en nog eens feest! 

half twaalf. 
de school gaat uit. 
maud en rik zijn zo thuis. 
mam, mam waar ben je? 
schreeuwt rik al in de gang. 
ik kom er aan roept mams. 
mams stem klinkt heel blij. 
dat hoort rik wel. 
in een wip is mams de trap at 
wat is er mam? 
mams lacht en zegt: 
zie je die brief daar staan? 
van paps? vraagt rik gauw. 
nee het is een brief van het spoor. 
in de brief staat, 
dat de tas niet weg is. 
daar ben ik zo blij om. 
jij toch ookl 

nu is het echt feest. 
de tas is er weer. 
en paps is ook thuis. 
de trui die rik niet mooi vindt, 
stopt hij in een hoek van de kast. 
mams schudt haar hoofd en zegt: 
jij bent me er een hoort 
met jou is er steeds wat 
en dat is nog waar ook. 
of niet soms? 
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