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dat mag toch niet? 
ken je maud nog? 
en rik? 
maud woont naast rik. 
ze zit ook naast rik in de klas. 
dat is best leuk hoor. 
maar ze zijn ook wel eens boos. 
dan is rik boos op maud. 
en maud is boos op rik. 
maar ze zijn ook zo weer goed hoorl 

het is mooi weer. 
maud speelt met rik op straat. 
nou ja... 
niet echt op de straat. 
daar is het veel te druk voor. 
het is fijn dat de stoep zo breed is. 
maud gaat haast nooit van de stoep af. 
rik wel. 
hij zegt steeds: 
ik ben geen klein kind meerl 
maud vindt het maar eng, 
dat rik zo vaak van de stoep gaat. 



nu doet hij het ook weer. 
hij schiet met zijn kar zo van de stoep. 
maud roept: 
rik! rik! kom nou hier. 
maar rik doet net of hij doof is. 
en dan ... ja... 
dan komt er een man de hoek om, 
op zijn fiets. 
rik ziet de fiets niet. 
hij heeft het veel te druk met zijn kar. 
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maud schreeuwt: 
rik! rik! een fiets! 
maar het is al te laat. 
rik schiet recht op de fiets af. 
met een klap valt hij op de grond. 
de man van de fiets stapt gauw af. 
maar het valt wel mee met rik. 
hij staat zo weer naast zijn kar. 
maud is in een wip bij hem. 
ze roept: 
o rik, er zit bloed op je wang. 
en kijk je hand eens! 



weerthuis 
nu is rik thuis. 
mams is heel blij, 
dat het zo goed is met rik. 
je breekt soms zo maar een arm of een been. 
dat bloed op riks wang, 
veegt mams er zo af. 
en zijn hand is niet stuk, 
maar vuil. 
toch bromt mams als rik weer schoon is. 
ze zegt: 
speel maar niet meer op straat, rik. 
maud speel toch ook op de stoep! 
rik doet net of hij mams niet hoort. 
dat vindt mams heel dom. 
en maud denkt net zo. 
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wat nu weer 
de nacht is om. 
de zon schijnt al weer. 
rik ligt nog in bed. 
mams kijkt eens op de klok. 
het is al acht uur. 
wat raar! 
rik staat nooit zo laat op. 
mams gaat naar de gang. 
ze roept aan de trap: 
rik! rik! kom vlug uit bed. 
het is al heel laat. 
die rik! 
hij doet weer net of hij mams niet hoort. 
dan gaat mams de trap maar op. 

nu staat mams voor riks bed. 
maar ze ziet rik niet. 
hij ligt heel diep weg. 
met het dek ook op zijn hoofd. 
mams trekt het dek weg. 
maar rik trekt het weer naar zich toe. 
die mams! 
ze snapt er niets van. 
zou er wat met rik aan de hand zijn? 
ik ben ziek, zegt hij. 
het is de schuld van die man op de fiets. 

o, zegt mams. 
denk je dat? 
ik denk dat het jouw schuld is. 
jij hoort op de stoep met je kar. 
maar als je ziek bent, 
blijf je maar in bed. 
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en plat op je rug. 
en niet één keer uit bed. 
en als ik dan een plas moet doen? vraagt rik. 
dan kom ik bij je met de po. 
want je mag de trap niet af. 
ja, die mams is ook slim hoor! 
ze weet best wat er met rik is. 
hij heeft geen zin om naar school te gaan. 

wat zei mams? 
een week niet uit bed! 
rik schopt één twee drie het dek weg. 
wat nou? zegt mams, 
ben je nu al niet ziek meer? 
dan kun je ook wel naar school. 
ja, die mams weet het wel, 
hoe ze met rik om moet gaan. 

nog net op tijd komt rik op school. 
maud is heel blij als ze rik ziet. 
want rik is haar vriend, 
al doet hij soms nog zo raar! 
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de brief 
als rik uit school komt 
staat net de post voor hun huis. 
geef die brief maar aan mij, zegt rik. 
die brief is van mijn pa. 
hoe weet jij dat nou, lacht de post. 
ik heb de brief nog in mijn hand. 
en toch weet ik het, zegt rik weer. 
geef maar gauw hier. 
de post kijkt rik aan, en zegt: 
jij bent me er één hoor! 
dat zegt mams ook zo vaak. 
krijg ik nou de brief? 

nu heeft rik de brief in zijn hand. 
hij rent er mee naar mams toe. 
een brief van pap! roept hij steeds. 
mams kijkt heel blij als rik de brief geeft. 
ze heeft de brief zo los. 
rik staat er met zijn neus vlak bij. 
wat schrijft paps? roept hij al na een tel. 
mams schudt haar hoofd en zegt: 
niet zo veel haast, rik. 
ik zeg je straks wel wat paps schrijft. 
kijk, daar is maud ook. 
ga maar gauw naar haar toe. 



dat is lang niet leuk 
nu weet rik wat er in de brief staat. 
maar hij is er niet blij mee. 
een pa die op een groot schip vaart, 
is lang niet leuk. 
want wat er nu weer aan de hand is... 
paps schrijft, 
dat hij met zijn schip aan de wal ligt. 
maar hij kan nog niet naar huis. 
paps wil graag 
dat mams nu bij hem komt. 
een dag of drie vier. 
dat zou heel fijn zijn, schrijft paps. 
rik vindt wat paps schrijft niet fijn. 
en wat moet ik dan? roept hij boos. 
of mag ik mee? 
jij moet toch naar school, zegt mams. 
ik heb best zin om te gaan, zegt rik. 
paps is al zó lang weg. 
voor jou weet ik ook wel wat leuks. 
wacht maar af. 
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het valt best mee 
ja, mams weet er wel raad op. 
ze praat met oom dolf. 
en ook met mauds moe. 
dan is haar plan één twee drie klaar. 
rik gaat eerst een dag naar oom dolf. 
dan mag hij een dag bij maud zijn. 
en zo gaat het om en om. 
weer een dag naar oom dolf. 
dan weer een dag bij maud. 
nee 's nachts is rik ook niet thuis. 
hij slaapt bij oom dolf. 
zo kan mams fijn naar paps toe. 
rik vindt het wel goed zo. 
en maud? 
die vindt het net zo leuk als rik. 

ja, maud is in haar sas, hoor. 
nu is rik om de dag bij haar. 
en als rik naar oom dolf gaat, 
mag zij met hem mee. 
maar 's nachts is ze thuis. 
dat vindt ze toch het fijnst. 
oom dolf is ook niet echt haar oom. 
maar dat merk je niet hoor. 

rik is nu weer echt in zijn schik. 
en als mams weer thuis komt, 
is paps bij haar. 
als dat niet fijn is! 
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het is zo ver 
mams moet die dag vroeg de deur uit. 
rik zoent haar 
of hij haar wel een jaar niet zal zien. 
toe nou rik, lacht mams. 
je smoort me haast. 
en denk om mijn haar! 
maar daar trekt rik zich niets van aan. 
laat me nou los, rik! 
hoor je de bel niet? 
het is geen smoes hoor wat mams zegt. 
mauds moe staat voor de deur. 
zij brengt mams naar de trein. 

kijk daar is maud ook. 
ga je mee naar school, rik? roept ze blij. 
wat fijn straks hè? 
dan gaan we naar oom dolf. 
het is jouw oom dolf niet, snauwt rik. 
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ik wou dat ik groot was. 
dan ging ik niet naar school. 
maud zegt maar niets meer. 
ze weet al zo lang, 
dat rik graag groot wil zijn. 

dat zegt hij zo vaak! 
maud draait zich om. 
dan gaat ze gauw naar riks moe toe. 
en ze geeft haar een zoen die klapt. 



bij oom dolf 
om twaalf uur gaan maud en rik naar oom dolf. 
bij oom dolf is het heel leuk. 
maud snapt niet dat oom dolf geen vrouw heeft. 
hij heeft wel een paard en een koe. 
een geit, een schaap. 
een hond en een poes. 
en nog veel meer. 
om het huis is een groot stuk tuin. 
daar speel je toch zo fijn. 
rik loopt eerst nog wat rond, 
voor hij in huis gaat. 
kom nou rik, zegt maud. 
oom dolf wacht op ons. 

zozo! daar zijn ze dan, zegt oom dolf. 
ik heb het brood al klaar staan. 
kom maar gauw mee. 
ik heb geen haast hoor, zegt rik. 
ik heb ook geen trek. 
en je school dan, rik? 
moet je straks niet naar school? 
oei! oei! die rik. 
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het is maar goed dat maud er bij is. 
want met rik weet je het vaak niet. 
die heeft nooit zin om naar school te gaan, 
wat dom hè? 



hoe laat is het? 
om half vier gaat maud weer met rik mee. 
maar wat ze ook gaan doen, 
niets is er meer leuk. 
als de klok slaat, vraagt rik: 
moet je nog niet naar huis, maud? 
het is zes uur hoor. 
zes uur! 
maud schrikt er van. 
jok niet zo rik, zegt oom dolf. 
het is pas vijf uur. 

maud vindt het niet leuk, 
dat rik zo doet. 
ik moet vroeg thuis zijn, zegt ze gauw. 
als ze dat zegt, 
krijgt ze toch een kleur! 

oom dolf ziet het. 
hij vindt het heel naar, 
dat rik zo doet. 
hij zegt: 
trek je maar niets van rik aan hoor. 
ik weet nog een leuk spel. 
oom dolf gaat naar de schuur. 
rik wil met hem mee. 
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maar oom dolf is slim hoor. 
hij zegt: blijf jij maar bij maud. 
oom dolf hoopt, 
dat rik het weer goed maakt met maud. 
en ja hoor! 
rik zegt: het was net maar een grap, hoor! 
maud kijkt rik heel vreemd aan. 
een grap? 
wat was een grap? vraagt ze. 
dat ik zei dat het zes uur was. 
dat je naar huis moest. 
maud lacht en zegt: 
dat weet ik al niet meer hoor. 
jij zegt zo vaak wat geks. 
maar soms is het niet leuk. 
als je dat maar weet. 

een leuk spel 
wat blijft oom dolf toch lang weg. 
rik wil naar hem toe. 
maar maud zegt: 
dat vindt oom dolf vast niet goed. 
puuuuu I zegt rik. 
oom dolf is jouw oom niet eens. 
en toch zeg ik oom dolf! 
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het mag, en dat weet je best, 
zegt maud met een kleur. 
rik doet net of hij maud niet meer hoort. 
hij gaat naar het raam. 
en wat ziet hij daar? 

kom es gauw! roept rik naar maud. 
zie je wat oom dolf doet? 
hij hangt een mand in de boom. 
een mand met een gat er in. 
en kijk daar. 
daar ligt een bal! 
en daar en daar nog één! 
ja, nu ziet maud het ook. 
dat is voor een heel leuk spel, zegt ze. 
ja vast, lacht rik. 
en hij doet zo dol! 
hij geeft pats boem een bons op het raam. 
maar oom dolf hoort het niet. 
die heeft het veel te druk met de mand. 



waar ga je heen, rik? 
nu houdt rik het niet meer uit. 
hij rent de tuin in. 
maud rent hem na. 
ik ben net klaar, zegt oom dolf. 
nu eens zien wie het spel goed speelt. 
let op! 
je gooit de bal op, 
en mikt hem door de mand. 
in de mand zit een gat. 
als je mis gooit, ben je af. 
vraag maar als je het niet snapt. 

nou zeg! 
wat denkt oom dolf wel! 
wie snapt nou zo'n spel niet? 
ik zag het op de t.v., zegt maud. 
en ik weet ook hoe het heet. 
korf bal... 
dat weet ik dan ook weer, lacht oom dolf. 
en nu aan de slag. 

er is niks aan, zegt rik. 
ik mik de bal zo door de mand. 
ja ja, dat zegt rik nu wel, 
maar hij gooit heel vaak mis. 
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met maud gaat het net zo. 
en oom dolf doet het ook niet zo goed. 
maar het stel heeft wel pret. 
jij bent aan de beurt rik, roept maud. 
en dat doet rik toch zo stoer! 
maar de bal komt niet in de mand. 
ja, dat komt er van. 
om zes uur zijn ze nog druk met het spel. 
niet één van hen let op de tijd. 
maar bij maud thuis wel. 
mauds pa zegt: 
waar blijft ze toch! 
ik ga maar eens naar die oom dolf toe. 
dat zou ik maar doen, zegt mauds moe. 



maud kijkt heel raar als ze haar pa ziet. 
en oom dolf schrikt er van. 
is het al zo laat! 
wat een leuk spel, zegt mauds pa. 
mag ik het ook eens doen? 
ja, en dan gaat het toch zo vreemd. 
mauds pa let ook niet meer op de tijd. 
het spel gaat maar door. 

mauds moe snapt er niets meer van. 
ze belt naar het huis van oom dolf. 
wat gek! 
oom dolf is niet thuis. 
mauds moe belt nog eens. 
en nog eens... 
wat zou er toch aan de hand zijn? 
mauds moe denkt niet lang na. 
ze gaat naar de gang. 
en trekt haar jas aan. 
nu haar fiets nog uit de schuur. 
en daar gaat ze. 



nog meer pret 
oom dolf ziet mauds moe het eerst. 
dan zien mauds pa en maud 
haar ook. 
mauds pa roept: 
kom ook! 
het is zo'n leuk spel! 
ja, en dan gaan ze nog een poos 
door. 
mauds moe doet ook mee. 
en leuk dat het gaat! 

maar er komt toch een eind aan de pret. 
maud kijkt sip. 
oom dolf ziet het. 
hij roept: ik heb een plan. 
wie eet er met rik en mij mee? 
ik heb meer in huis dan voor twee! 
dat rijmt! roept rik. 
goed hè, lacht oom dolf. 
maar mauds moe lacht niet. 
ze zegt: dat kan toch zo maar niet? 
oom dolf kijkt de kring rond. 
hij vraagt: wat doen we? 
mauds pa zegt: 
het lijkt mij wel leuk. 
mij ook, roept maud. 
dan doe ik ook mee, zegt mauds moe. 
als maud dat hoort, 
is ze toch zo blij. 
ze pakt riks hand. 
en danst met hem in het rond. 
het is zo net een echt feest, 
dat plan van oom dolf. 
en een heel leuk eind van de dag! 
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waar ben ik? 
rik vindt het wel fijn bij oom dolf. 
maar hij denkt ook wel eens aan mam. 
en ook aan pap. 
maar niet erg vaak. 
want er is steeds wat leuks. 
nu ligt rik nog in bed. 
de zon schijnt al. 
rik doet eerst een oog op een kier. 
wat is het al licht! 
dan kijkt rik om zich heen. 
waar is hij? 
o ja, nu weet hij het weer. 
hij is bij oom dolf. 
straks gaat hij naar maud. 
dat is ook leuk. 
want ze zijn vrij van school. 

maud is heel blij als ze rik ziet. 
ze roept al van ver: 
rik, we gaan uit! 
wil je wel mee naar de stad? 
rik doet eerst niet zo leuk. 
hij vraagt: 
wie gaan er nog meer mee? 
mam en pap! 
wie denk jij dan? 
weet ik dat, doet rik stoer. 
maud kijkt heel sneu. 
ze zegt snel: 
we gaan eerst met de trein. 
en dan met de tram. 
maud weet dat rik de tram wel fijn vindt. 
en ja hoor! 
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goed, zegt hij. 
ik ga mee. 
gaan we al gauw weg? 

weet je het nog, rik? 
nu zijn ze in de trein. 
maud zit bij het raam. 
rik zit vlak bij haar. 
ook bij het raam. 
maud zegt: 
weet je nog van toen, rik? 
ze wijst naar de pijl, 
waar w.c. bij staat. 
rik doet net of hij het niet snapt. 
toen ging je naar de w.c., helpt maud hem. 
dat weet je toch nog wel? 
maud lacht als ze dat zegt. 
maar rik houdt zich dom. 
toen was er wat met de knip. 
de knip op de w.c. deur, zegt maud weer. 



je kon er niet meer uit. 
plaag toch niet zo, bromt mauds moe. 
we gaan nu fijn uit. 
wat jij, rik? 

in de stad 
oei! wat is het druk in de stad. 
en wat zien ze veel! 
rik krijgt het er warm van. 
hij trekt zijn jas uit. 
dat is niet zo slim. 
hij denkt niet aan het geld in zijn zak. 
dat geld rolt floep zo de straat op. 
dat ben je kwijt rik, zegt mauds pa. 
maar rik hoort het niet eens. 
hij zoekt en zoekt, 
met zijn neus haast op de grond. 
maud zoekt mee. 
haar pa en moe ook. 

het valt best mee, 
wat rik nu weer in zijn hand heeft. 
doe jouw geld maar in mijn zak, zegt maud. 
ik kom er heus niet aan, hoor! 
maar mauds pa zegt: 
mam heeft een tas bij zich. 
daar kan riks geld mooi in. 
en dat van jou ook. 
als jij het straks warm krijgt, 
moet jouw jas ook uit. 
dan rolt jouw geld ook op de grond. 
dat is een goed plan van mauds pa. 
en zo doen ze het maar. 

27 



ijs of de tram 
maud vindt het al snel niet meer leuk in de stad. 
ze zeurt: gaan we nou met de tram? 
ik ben zo moel 
waar is de tram? 
ik lust ook wel ijs. 
je lijkt wel een klein kind, zegt haar moe. 
wat wil je nou? 
in de tram? of ijs? 
eerst ijs, en dan de tram, zegt maud. 
dat doen we dan maar, zegt mauds pa. 
ik heb ook wel zin in ijs. 

rik heeft zijn ijs het eerst op. 
hij veegt zijn hand af aan zijn broek. 
dat wordt vast een vlek. 
maar daar denkt rik niet aan. 



dan gaan ze op zoek naar de tram. 
nog een straat door. 
dan zijn we er, zegt mauds pa. 
kijk, daar is het al. 
lijn twee, zie je wel? 
maar o, wat is het hier druk. 
en wat blijft de tram lang weg! 
maar dan, ja hoor. 
ting ting ting! 
daar komt de tram de hoek om. 
vlak voor hun neus staat de tram stil. 
nu vlug om de beurt in de tram! 
er kan geen mens meer bij. 
ze staan er zij aan zij. 



wat een schrik! 
hè hè, nu staan ze weer op straat. 
en de tram rijdt door. 
zo is er ook geen pret aan, zegt mauds pa. 
er stond een man op mijn voet. 
en ik kreeg een duw in mijn rug. 
ik voel het nog, zegts mauds moe. 
ik ga nooit meer in de tram, zegt maud. 
ik ook niet, praat rik haar na. 

000h! zegt mauds moe dan. 
ze krijgt een kleur van schrik. 
mijn tas! mijn tas is weg! 
mauds pa zegt: dat kan toch niet! 
en toch is het zo. 
kijk zelf maar, zegt mauds moe. 
wat stom! roept maud. 
een dief, zegt rik. 
dat moet wel, zegt mauds pa. 
mauds moe is er stil van. 
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ons geld, zegt rik. 
nou is ons geld ook weg! 
o ja, zegt maud. 
en ze kijkt zo boos. 
wie doet dat nou! 
wie steelt is een dief. 
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nu is niets meer leuk 
rik is ook zo boos! 
wat niet van jou is, 
daar blijf je af! roept hij kwaad. 
zo is het, zegt mauds moe. 
en mauds pa zegt: 
ik snap het nog niet. 
maar ik weet het wel. 
de lui die dat doen, zijn zó slim! 
het zijn rot lui! snauwt rik. 
ho I ho! zegt mauds moe. 
toch is het zo, houdt rik voi. 
mauds moe schudt haar hoofd. 
ze denkt net als riks moe: 
die rik is me er één hoor. 
maar wat hij nu zegt, 
is nog waar ook. 

nu zijn ze weer thuis. 
in de stad was het niet fijn meer. 
al mijn geld weg, zegt rik weer. 
en hij zucht er bij. 
mijn geld ook, bromt maud. 
daar weet ik wel wat op, zegt mauds pa. 
draai je eens om, rik. 
jij ook, maud. 
dan doet mauds pa net 
of hij de juf van school is. 
ik tel tot drie, zegt hij. 
dan draai je je weer om. 
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is dit een grap? 
rik draait zich toch maar om. 
maud ook. 

één twee driel 
kijk me maar weer aan, zegt mauds pa dan. 
en houd je hand opl 
klaar? 
en dan krijgt rik toch een kleur... 



want op zijn hand ligt zo maar geld. 
op mauds hand ook. 
dit is voor de schrik, zegt mauds pa. 
oei! oei! wat zijn die twee nu blij. 
maud vliegt haar pa om zijn hals 
en rik doet haar na. 

de vlag hangt uit 
het is feest bij rik thuis. 
de vlag hangt uit. 
je snapt het al, hè? 
riks pa is er weer. 
en mams ook. 
riks pa zegt: wat groei jij hard, zoon! 
ik ken je haast niet meer. 
ik eet ook veel, zegt rik stoer. 
maar wat zit er nou in die doos, pap? 
die paps! 
hij houdt zich heel dom. 
een doos? 
ik zie niks. 
in die hoek, pa... 
o, daar... 
breng die doos dan maar eens hier. 
mams komt er ook net aan. 
is dat voor mij? vraagt rik met een kleur. 
paps knikt. 
in een mum heeft rik de doos los. 
en dan... 
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wat zijn ze blij 
mam! een trein! een trein! 
wat is rik in zijn schrik. 
en paps lacht maar. 
mams is ook heel blij. 
dat kun je zo zien. 
en maud? 
ja, maud hoort er ook bij. 
ze zit zo bij rik op de grond. 
en ze vindt de trein net zo mooi als rik. 
maar maud krijgt zelf ook wat. 
wat heb jij? roept rik. 
maud loopt gauw weer naar rik toe. 
mooi hoor! zegt rik. 
dat is een leuk spel. 
weet je wat we doen? 
jij helpt mij met de trein. 
en ik speel met jou dat spel. 
goed hè! 

ja, die maud en rik. 
dat is me een stel hoor. 
soms zijn ze heel boos! 
dan is maud boos op rik. 
en rik is boos op maud. 
maar ze zijn ook vaak blij. 
en rik helpt maud. 
zo hoort het ook. 
of niet soms...? 
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