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het waait! 
oei! wat waait het! 
rik ligt in bed. 
maar hij slaapt niet. 
het is een vreemd bed, 
in een vreemd huis. 
rik denkt aan zijn paps en mams; 
die zijn op reis, 
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niet met de trein, 
ook niet met de bus, 
maar met de boot. 
riks paps vaart op een boot. 
hij gaat vaak naar een vreemd land. 
voor één keer mocht mams ook mee! 

nu is rik bij maud in huis. 
maud woont pas naast rik, 
in het huis van zijn vriend frans. 
maud zit ook naast rik in de klas. 
eerst vond rik dat niet fijn. 
hij dacht steeds aan frans, 
die nu ver weg woont. 
rik vindt het nu wel leuk, 
dat maud naast hem woont, 
en naast hem zit in de klas. 
nu is hij ook nog bij haar in huis. 
maud is echt geen saai kind! 
en ze kan zo veel! 
ze slaat ook nooit op haar duim. 
rik wel! 
ja, maud is heel knap! 

maud heeft ook een hond. 
die hond heet: top. 
de hond van rik heet toy, 
en de geit van rik heet kik. 
kik zit nu in haar hok. 
ze mag nooit in de kou staan, 
of op de tocht. 
riks hond ligt in de mand, 
maar niet in de mand bij top. 
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dat kan niet! 
dan wordt mauds hond zo boos! 
toy staat in de schuur, 
en top staat in de hal. 

hè, hè, dat is me een rij. 
maud en rik, 
top en toy en kik de geit. 
dan zijn er ook nog 
de pa en moe van maud. 
en paps en mams van rik; 
maar die twee zijn op zee. 
en nu waait het zo hard! 
en rik ligt in bed, 
en hij wordt zo bang! 

zoei! zoei! loeit de wind. 
stel je eens voor, 
dat de boot om zou slaan . . . 
rik weet wel dat de boot heel groot is, 
en ook heel sterk! 
maar toch! maar toch! 
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wat ga je doen rik? 

rik wordt heel bang. 
hij zou nu zo graag mams zien. 
maar dat kan niet. 
mams en paps zijn op de boot. 
mauds moe is ook lief, 
maar het is mams niet. 
de hond van maud is ook leuk, 
maar het is zijn hond niet. 
dan wordt rik zomaar weer blij. 
mams en paps zijn er niet, 
maar zijn hond is er wel. 
rik heeft een mooi plan. 
hij gooit het dek van zich af. 
kijk, de maan schijnt op zijn bed. 
zo heeft rik toch licht. 
hij gaat zacht de deur uit! 

nu is rik al bij de trap. 
oei! die tree kraakt. 
rik schrikt er van. 
geen mens kan hem zien. 
wat fijn dat het licht brandt 
in de gang. 
stel je voor dat hij van de trap viel. 
maar rik valt niet. 
hij sluipt het huis door. 
hij hoort dat mauds moe lacht. 
hij hoort ook dat mauds pa praat. 
rik draait de knop van de deur om. 
dan is hij in de tuin! 

10 



de wind giert om het huis. 
hij rukt haast de knop van de deur uit 
riks hand. 
maar rik houdt die knop stijf vast. 

rik rilt van de kou. 
de wind blaast door zijn hemd. 
nu  de deur van de schuur nog. 
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als die nu eens op slot zit? 
dan heeft hij pech! 
maar de deur zit niet op slot. 
rik heeft hem zo los. 
en o, wat boft die rik. 
nu schijnt de maan ook in de schuur. 
het is er niet koud. 
in die hoek moet de mand van toy 
staan. 
waf! waf! toy komt al op rik af. 
stil! stil! toy! 
je mag met me mee, 
maar je geeft geen kik, hoor! 

nu staan ze in de tuin; 
rik én zijn hond. 
de deur van de schuur is weer dicht. 
de wind giert om hen heen. 
hé, wat is dat? 
mè! mè! dat is de geit. 
zou de geit ook bang zijn? 
het waait wel erg hard. 
rik denkt niet meer aan zijn bed. 
rik denkt ook niet aan mauds pa en 
moe. 
hij zegt: kom mee, toy! 
kik staat bij ons in de tuin. 
ik kruip door de heg. 
jij kan er ook wel door. 
ik ben blij dat jij bij me bent. 
toy hoort niet wat rik zegt. 
toch blijft hij heel dicht bij zijn baas. 
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zou je dat wel doen rik? 

daar gaan ze dan die twee. 
rik duwt eerst toy door de heg. 
dan kruipt hij er zelf door. 
mè! mè! 



rik roept: ja, ik kom al! ik kom all 
rik is nu niet bang meer. 
hij weet hier de weg zo goed! 
het is ook hun tuin. 
rik heeft de deur van kiks hok zo los. 
maar een geit is geen hond, 
en rik kan haast niets zien. 
er schuift net een wolk voor de maan, 
en de deur van het hok schiet uit riks 
hand. 
nu is er een groot gat in het hok. 
kik ziet het gat. 
ze schiet floep, zo langs rik heen; 
de tuin in. 

rik weet zich geen raad. 
hij wordt weer bang. 
kik mag niet in de kou. 
straks loopt ze nog weg ook; 
heel ver de straat op! 
en het waait zo hard. 
kik kan ook niet zien waar ze loopt. 
wat is het toch erg! 
mè! mè! en het is zijn schuld. 
als mauds moe dit eens wist. 
maar mauds pa en moe zijn in huis. 
rik roept bang: kik, waar ben je? 
o, wat fijn! 
de maan gluurt weer om een wolk. 
nu ziet rik kik ook. 
rik rent op haar af. 
maar kik springt weer weg. 
dan helpt toy ook goed mee. 
hij springt vlak voor de geit. 
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nu kan ze niet weg. 
hè, hè, nu heeft rik haar beet, 
aan de band om haar hals. 
nu komt kik niet meer los. 
vast niet! 
;naar wat nu? 
rik denkt aan zijn bed. 
dat bed is zo groot! 
veel te groot voor één kind . 
rik wordt weer blij. 
maar eerst moet de geit door de heg. 
dat valt niet mee. 
toch lukt het! 
hè, hè, dat was me wat! 
toy is een braaf beest; 
die doet wel wat de baas zegt. 
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ze holt voor rik uit, 
naar mauds huis. 
ze krabt aan de deur, 
maar ze krijgt de deur niet los. 
rik wel. 
nu zijn ze in huis. 
maar nog niet in bed. 
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hoe moet het nu? 

rik rilt van de kou. 
hij denkt ook weer aan mams en paps. 
was mams er maar, 
dan bracht hij toy en kik wel bij haar. 
want mauds moe is mams niet. 
mauds moe wil vast nooit een geit in 
huis, al is ze nog zo lief. 
dan gaat rik met toy en kik de trap op. 
toy loopt zelf, 
rik draagt kik. 
wat is dat beest zwaar! 
ze wil ook steeds weg. 
maar rik houdt haar goed vast. 
rik boft wel. 
kik zegt niet één keer mè! mè! 
en toy houdt zich ook koest. 
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mauds pa en moe zijn nog niet naar 
bed. 
hoor! mauds moe praat. 
mauds pa ook. 
er is nog een stem. 
en nog één. 
fijn hoor! 
nu hoort geen mens rik op de trap. 
ze zijn daar veel te druk. 
rik heeft het nu niet koud meer; 
juist heel warm. 
als ze eerst de trap maar op zijn. 
dan gaat de rest ook wel. 

nu ligt rik in bed. 
nee, dat is niet waar, 
hij zit. 
toy en kik zijn bij hem. 
toy zit naast rik op het dek. 
kik springt maar in het rond. 
ze doet toch zo mal. 
het is ook heel gek, 
een geit en een hond in bed. 
maar waar moet rik dan met die twee 
naar toe? 
rik wordt er zo moe van. 
die kik doet zo dol. 
rik duwt kik weer neer op bed. 
maar kik glipt toch weer weg. 
rik doet het nog eens, 
en nog eens. 
maar het helpt geen steek. 
rik heeft het zo warm; 
hij puft er van. 
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rik heeft ook erg veel slaap. 
maar kik en toy nog niet. 
toy likt rik waar hij maar kan. 
hij speelt toch zo graag. 
en kik springt maar op het bed, 
en hij hapt in het'sloop 
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en in het dek. 
oei! nu is rik zo moe. 
hij kan niet meer. 
één oog valt al dicht, 
en met één oog kijkt hij naar kik en toy. 
maar dat houdt hij niet vol. 
rik kijkt niet meer 
naar zijn hond en zijn geit. 
hij gaapt één keer, twee keer, drie keer; 
dan slaapt rik als een roos. 
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wat een schrik! 

nu gaan mauds pa en moe ook naar 
bed. 
het is al elf uur. 
pa zegt: wat waait het toch hard. 
weet je wat? 
ik haal toy maar in huis. 
er zit hier en daar 
een kier in de schuur. 
daar blaast de wind vast wel door. 
pa doet wat hij zegt. 
oei! wat is het guur. 
pa knipt het licht aan in de schuur. 
hij roept: toy! toy! waar ben je dan? 
het blijft stil. 
pa gaat naar de mand, 
in de hoek. 
pa schrikt. 
toy ligt niet in de mand. 
hij is ook niet in de schuur. 
toy is weg. 

pa denkt goed na. 
hoe kan toy nu weg zijn? 
de deur was dicht, 
maar niet op slot. 
was er een dief in de schuur? 
die toy mee nam! 
dan denkt pa ook aan de geit. 
als die nu ook eens weg is . . . 
pa zegt niets aan moe. 
hij loopt voor langs het huis, 
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naar het hok van kik. 
pa schrikt heel erg. 
kiks hok is ook leeg. 
o, wat is pa nu boos! 
hij vliegt haast naar huis; 
zo hard blaast de wind 
in zijn rug. 

nu weet moe het ook, 
van kik en van toy. 
moe is er stil van. 
ze denkt aan rik. 
arm kind, zegt moe. 
wat zal hij van streek zijn . . 
als hij het hoort. 
pa zegt: ik ga de straat op. 
ik zoek net zo lang 
tot ik kik en toy vind. 
de dief loopt vast nog op straat. 
ik neem top mee. 
moe zegt: zou je het wel doen? 
het waait zo hard. 
maar pa kan niet naar bed gaan, 
als kik en toy weg zijn. 
moe wacht en wacht ... 
zij vindt het ook heel erg naar. 

pa blijft lang weg. 
moe wordt er bang van. 
maar dan hoort moe pa 
in de gang. 
ze vliegt de trap af. 
pa schudt zijn hoofd. 
toy en kik zijn er niet. 
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mè! mè! waf! waf/ 

de nacht is om. 
de zon schijnt weer. 
het waait ook niet meer zo erg. 
mauds pa en moe zijn al op. 
daar is maud ook. 
moe zegt: stil! stil! 
ik denk dat rik nog slaapt. 
kom eens hier. 
er is iets ergs aan de hand. 
is rik ziek? vraagt maud bang. 
nee! o, nee! 
er is iets met toy en met kik. 
ze zijn weg. 
maud schrikt heel erg. 
ze huilt er om. 
dan vraagt ze en ze vraagt maar. 
moe zegt wat ze weet. 
en dat is niet veel! 
maar dan 	 
mè! mè! waf! waf! 
wat is dat? 
is kik niet weg? 
en toy ook niet? 
maud wijst naar de deur. 
daar slaapt rik. 
daar ging het: mè! mè! 
en daar ging het: waf! waf! 
pa komt er ook bij staan. 
hij doet de deur eerst op een kier. 
mè! mè! waf! waf! 
nu staat pa voor riks bed. 
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moe en maud ook. 
maar rik zien ze niet. 
wel een bult in het dek. 
dat zal rik wel zijn. 

ze zien nog veel meer. 
kik springt op de kast. 
toy dolt in het rond, 
en hapt naar zijn staart. 
het is ook een troep op riks bed. 
het ziet er zo vies uit! 
moe schudt haar hoofd, 
en ze kijkt pa aan. 
pa schudt aan de bult in het dek. 
hij zegt: kom eens voor de dag, rik. 
zo stik je haast! 
eerst komt er een pluk haar. 
dan één oog en één oor. 
nu is riks hoofd er ook. 
maar hij durft geen mens aan te zien. 

pa tilt riks kin op. 
moe haalt kik van de kast. 
zeg het maar, zegt pa. 
je hoeft niet bang te zijn. 
we zijn echt niet boos. 
dan durft rik wel. 
rik praat en praat maar. 
dan zegt mauds pa, dat hij het best 
snapt, 
en dat toy heus wel in huis mag. 
maar dat top dan zo naar gaat doen, 
en zo kwaad wordt. 
moe zegt: daar went top dan maar aan. 
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moe heeft kik op haar arm. 
maar kik wil los. mè! mè! 
moe zegt: nee, nee, jij hoort niet op'  ed. 
kijk eens hoe vuil jij de boel maakt! 
jij hoort in een hok op het gras. 
kom, rik! nu uit bed! 
het is zo tijd voor school. 
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wat is dat nu weer? 

maar rik schiet niet op. 
maud is al klaar. 
rik heeft zijn bloes nog niet eens 
aan. 
mauds moe roept: de pap staat klaar, 
rik. 
kom je gauw? 
maud roept om de deur: 
ik ga maar, hoor rik! 
het is vast al erg laat. 
maud gaat de trap af. 
pa heeft ook al haast. 
hij vraagt: waar blijft rik toch? 
moe gaat de trap weer op. 
maar rik ziet ze niet. 
o, wacht eens! 
rik ligt weer in bed. 
maar er is niets van hem te zien. 
moe slaat het dek om. 
dan schrikt ze. 
rik huilt. 
hij snikt het uit. 
wat scheelt er aan, rik? 
ben je ziek? 
ja, nu ziet moe het wel. 
rik ziet er vreemd uit. 
hè, wat is dat naar! 
mauds moe zegt: stil maar, hoor! 
ik zie het al. 
jij blijft maar fijn in bed. 
maar je krijgt eerst schoon dek. 
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bah, het is zo vies van die geit! 
moe roept naar pa: 
eet maar door, hoor! 
nu, die moe kan het, hoor! 
rik hoeft niet eens uit bed voor schoon 
dek. 
ze rolt hem op zijn zij. 
en op zijn buik. 
nu ligt hij er weer schoon bij. 
mauds moe knikt hem toe. 
nu ga ik weer naar maud. 
ik geef wel een brief mee voor juf. 
straks kom ik weer bij je, hoor! 
slaap maar wat als je kunt. 
mauds moe gaat de trap af. 
pa vraagt: wat was dat nou? 
maud en ik zijn al klaar. 
rik is ziek, zegt moe. 
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ik snap wel hoe dat komt. 
hij liep vast zo in de wind. 
geen jas of trui had hij aan. 
maud kijkt sip. 
en zij moet naar school. 
zal ze ook maar niet gaan? 

is maud ook ziek ? 

maud hoest één keer, twee keer, drie 
keer. . . 
maar het is niet echt, hoor! 
moe zegt: wat kijk jij sip. 
zo erg is het niet met rik, hoor! 
eh . . . ik heb pijn in mijn buik, zegt 
maud zacht. 
moe kijkt pa aan. 
dan kijkt ze nog eens goed naar maud. 
mand ziet wel wit. 
maar straks had ze nog niets. 
hoe moet dat nu? 
als je pijn in je buik hebt, 
kun je niet naar school. 
kruip jij ook maar weer in bed, zegt 
moe. 
en pa zegt: ik ga wel bij school langs, 
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en zeg het aan juf. 
dan gaat maud de trap weer op, 
maar ze gaat niet naar bed. 
ze staat stil voor riks deur. 
ze doet de deur op een kier, 
en glipt er door. 

nu staat ze voor riks bed. 
hij zegt: hoi! ik ben ziek. 
ik hoef niet naar school. 
maud zegt: ik ben ook ziek. 
ik hoef ook niet naar school. 
rik schudt zijn hoofd. 
wat jok jij zeg! 
je hebt je bloes nog aan. 
ik zie niks aan je. 
ik aan jou ook niet. 
en toch ben ik ziek, zegt rik. 
ik ook, zegt maud. 
en nu ga ik naar bed. 
maar maud heeft toch geen zin in bed. 
ze zegt: ik lees je voor. 
straks had ik echt pijn in mijn buik. 
nu niet meer. 
rik vindt het wel fijn dat maud leest. 
het is zo best leuk om ziek te zijn. 
hoor! daar slaat de klok. 
nu gaat de school aan. 
maar maud en rik zijn thuis. 

moe komt de trap op. 
ze kijkt eerst in mauds bed. 
hoe kan dat nu? 
het bed is leeg. 
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dan gaat moe naar rik toe. 
wat is dat hier? zegt ze boos. 
wie is er hier ziek? 
of geen mens soms? 
rik kruipt gauw diep weg. 
en jij ook één twee drie naar bed, zegt 
moe. 
als je ziek bent hoor je in bed. 
maud sluipt weg. 
ze ligt zo in bed 
met haar bloes aan. 
puf wat is het warm. 
de zon schijnt door het raam. 
het waait nu ook niet meer. 
het wordt juist fijn weer. 
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de pijn is weg! 

oei, wat is het saai in bed! 
maud wil er wat graag weer uit. 
kwam moe maar bij haar. 
maud wacht en wacht. 
ze krijgt het zo heet! 
de zon schijnt op haar bed. 
ha fijn, daar is moe. 
mag ik er uit? vraagt maud heel 
lief. 
ik voel niks meer. 
de pijn is weg. 
daar is moe wel blij om. 
maar toch schudt ze haar hoofd. 
ze zegt: dat gaat zo maar niet. 
als je ziek bent, 
dan lig je in bed. 
als je niet ziek bent, 
dan ga je naar school. 

met rik gaat het net zo. 
hij voelt zich zo fit. 
hij gooit het dek van zich af. 
en zet een voet op de grond. 
dan komt mauds moe er aan. 
wat ga je nu doen, rik? 
rik zegt blij: ik . . . ik ben niet ziek 
meer. 
ik voel niks meer. 
ik trek mijn bloes en broek weer aan. 
mauds moe schudt haar hoofd. 
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ze zegt weer: dat gaat zo maar niet. 
stel je voor dat je weer kou vat . . . 
kruip maar gauw weer in bed. 
het moet wel, of rik zin heeft of niet. 
maar oei, wat is dat erg! 
rik houdt het niet uit in bed. 
maud ook niet. 

na een uur geeft moe toch toe. 
maud mag uit bed. 
rik ook. 
wat zijn die twee blij. 
in een wip zijn ze klaar. 
bloes aan; broek aan. 
maud staat in de gang. 
ze heeft al één arm in haar jak. 
maar moe is er ook nog. 
ze zegt: ho! ho! wacht eens. 
zo uit bed de straat op ... 
dat gaat echt niet, hoor! 
maud kijkt zo sip. 
het helpt niets, hoe ze ook zeurt. 
dan hangt ze haar jak maar weer op. 
ze steekt haar tong uit. 
moe ziet het niet. 
rik wel. 
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wat gaan we doen? 

wat gaan ze nu doen? 
maud weet het niet. 
rik ook niet. 
mauds kast staat vol spul. 
ze haalt de boel er stuk voor stuk uit. 
het wordt een troep! 
moe schrikt als ze het ziet. 
ze is echt boos. 
ruim vlug op voor pa thuis komt. 
is me dat een keet! 
ik haal nu eerst brood. 
het is zo half een. 
moe trekt haar jas aan. 
dan slaat de deur dicht. 



maud kijkt rik aan. 
ze zegt: ga je mee op straat? 
het is zo saai in huis. 
die troep ruim ik straks wel op. 
help je me dan? 
rik vindt het geen goed plan. 
hij zegt: het mag niet van je moe, maud. 
o, wat ben jij bang zeg, zegt maud boos. 
ik ga toch! 
en ik neem de bal mee. 
ruim jij de boel dan maar op. 
maar daar heeft rik geen zin in. 
dan gaat hij toch maar mee. 
hij vraagt: gaan we naar huis voor je 
moe thuis komt? 
ja hoor, zegt maud gauw. 
er is een mooi plein in de buurt. 
daar gaan ze heen. 
de bal vliegt van maud naar rik, 
en van rik naar maud. 
het gaat ook wel eens fout. 
maar het gaat toch fijn. 
maud krijgt het er warm van. 
ze gooit haar jak bij de boom. 
rik doet haar na. 
hij gooit zijn trui op het gras. 

34 



wat een trap was dat! 

het ging nog nooit zo goed met de bal. 
dan geeft rik de bal een knoert van een 
trap. 
de bal vliegt de straat op. 
maud holt de bal na. 
maar dan is er plots een stem vlak bij 
haar. 
ik dacht dat jij ziek was, 
en daar zie ik rik ook. 
die maud! 
ze durft niet op of om te zien, 
want juf staat voor haar. 
juf tilt mauds kin op. 
ze zegt: ligt je tong soms in het gras? 
maud schudt haar hoofd, 
maar ze zegt niets. 
ga maar mee, zegt juf. 
rik weet er wel meer van. 

juf draait zich om. 
ze zegt: hoe heb ik het nu? 
waar is rik zo gauw naar toe? 
maud weet het ook niet. 
maar juf weet wel raad. 
ze pakt maud bij de hand. 
zo gaan ze één twee drie naar mauds 
huis toe. 
juf weet het wel, 
dat rik nu bij maud woont. 
juf belt aan. 
mauds moe kijkt vreemd op, 
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als ze juf en maud ziet. 
moe snapt er niets van. 
ze is net thuis. 
ze wist niet eens dat het stel op straat 
was. 
maud is nu niet stil meer. 
ze praat aan één stuk door. 
maar ze weet niet waar rik is. 

moe bromt op maud. 
het was echt stout om de deur uit te 
gaan. 
en nu is rik nog weg ook. 
moe weet niet wat ze moet doen. 
en juf weet ook geen raad. 
dan komt pa er aan, 
op de fiets. 
moe zegt gauw wat er aan de hand is. 
pa schudt zijn hoofd. 
hij zegt: ik stap wel weer op de fiets. 
ver kan hij niet zijn. 
juf zegt: dan ga ik er gauw van door. 
ik moet hier in de buurt zijn. 
straks bel ik wel 
of rik er al is. 
maud krijgt een aai langs haar wang. 
juf is niet echt boos meer. 
ze zegt: doen wat je moe zegt, hoor 
maud! 
ja, juf, zegt maud zacht. 
dan gaan maud en moe in huis. 
mauds pa zoekt naar rik. 
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waar is rik toch? 

moe snijdt het brood, 
en ze schenkt de melk in. 
eet maar vast wat, zegt moe. 
maar maud heeft geen trek. 
waar zou rik toch zijn? 
moe kijkt naar de klok. 
wat blijft pa lang weg. 
pa moet straks weer aan het werk. 
zou er soms wat ergs met rik zijn? 
fijn, daar is pa weer. 
maud vliegt naar het raam. 
hè, wat naar! 
rik is er niet bij. 
pa zegt: ik snap er niets van. 
waar kan dat joch toch zijn? 
moe weet niet meer wat ze moet doen. 
ze is zo van streek. 
maud kijkt stil op haar bord. 
dan plots springt moe op. 
ze rent de trap op. 
in een wip staat ze voor riks bed. 

er zit een bult in het dek. 
moe trekt het dek weg. 
ze is zo blij! 
daar ligt rik op zijn buik. 
maud en pa staan nu ook bij het bed. 
maar rik draait zich niet om. 
moe wenkt pa en maud. 
ze gaan zacht de trap af. 
in de gang zegt moe: 
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rik komt straks heus wel uit bed. 
hij heeft de tijd. 
er is toch geen school. 
hij vindt het vast heel erg dat juf hem 
zag. 
dan zegt maud: het is mijn schuld. 
ik zei: ga je mee op straat? 
moe is wel boos op maud. 
pa ook. 
maar ze zijn ook blij, 
dat maud het zei. 
en er is met rik niets ergs aan de hand. 
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wat een bof 

het is weer goed met pa en moe. 
ze zijn niet boos meer. 
rik is al lang weer uit bed. 
hij denkt er niet eens meer aan. 
moe zegt: ruim nu die kast eens in, 
maud. 
wat stuk is kan weg. 
rik helpt goed mee. 
maar hij vindt niets te stuk om weg te 
doen. 
dan helpt moe ook maar. 
zo gaat de dag toch vlug om. 
de kast ziet er weer tip top uit. 
maar één ding ligt er niet in de kast; 
het is rond, 
en de kleur is rood. 
maud denkt er niet één keer aan. 
rik ook niet. 
er is nog meer weg. 
als moe dat merkt! 

ja, zeg, dat is me wat! 
rik is zijn trui kwijt. 
en hij weet niet waar hij het ding liet. 
oei! oei! en de trui is pas nieuw. 
mauds moe snapt er niets van. 
ze zegt: wat in huis is kan niet weg zijn. 
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maar de trui komt niet voor de 
dag. 
dan wordt het nog eens zo 
gek . . . 
mauds jak is er ook niet. 
moe zegt: de trui is met het 
jak op stap. 
ze maakt er nu wel een grap 
van, maar ze vindt het heel 
naar. 
dan plots krijgt mand een 
kleur. 
ze zegt: ik . . . wij . . . wij . . . bij 
de boom, en ze rent de deur 
uit. 
rik holt haar na. 
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waar gaan die twee nu heen? 
naar het plein. 
rik loopt haast met zijn neus op de 
grond. 
maud kijkt hoog in de boom. 
maar er is niets te zien, 
geen trui en geen jak. 
aan de bal denkt ze niet eens. 
daar komt moe ook aan. 
ze zegt: o, zit dat zo! 
die trui en dat jak zijn we kwijt. 
en de bal, zegt maud zacht. 
ze kijkt er zo sip bij. 
rik ook. 
maar dat helpt geen steek. 

moe brengt ze naar school. 
ze zijn zo laat. 
moe praat met juf. 
ze zegt eerst dat mauds jak weg is 
en de trui van rik . . . 
juf schrikt er niet eens van. 
ze lacht juist. 
kám maar eens mee, maud en rik, zegt 
juf. 
wat ligt daar op die stoel? 
ken je dat jak, maud? 
ken jij die trui, rik? 
maud knikt heel blij. 
rik ook. 
moe komt er bij staan. 
wat is ze daar blij om. 
dat is een bof, hè! zegt juf. 
en dan wijst juf naar paul. 
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paul zit in de rij bij het raam. 
hij vond het jak en de trui in het gras. 
moe zegt: fijn, paul! dank je wel. 
maud zegt moe braaf na. 
rik ook. 
dan gaat moe gauw naar huis. 
de school is aan. 

hiep hoi! 

de tijd gaat nu zo vlug om. 
zo is het dag, 
zo is het nacht. 
rik vindt het wel fijn bij maud in huis. 
maar hij zal toch blij zijn, 
als paps en mams weer thuis zijn. 

en ja hoor! 
op een dag is het zo ver. 
mauds moe steekt de vlag uit 
en rik kijkt maar naar de klok. 
hoe lang duurt het nog? 
o, hoe lang duurt het nogl 
dan gaat het: toet toeet! in de straat. 
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rik rent naar de deur. 
hij valt mams en paps om hun hals. 
en maud doet hem na. 
en daar is mauds moe met toy. 
o, o, wat doet die toy dol! 
en wat springt hij mal in het rond. 
hij is vast ook erg blij. 
haast net zo blij als rik! 
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Rik en Maud zijn vaak stout 

Rik gaat bij Maud logeren, want zijn ouders zijn op 

reis. Hij beleeft er een heleboel avonturen en haalt 

ook kattekwaad uit. Als Rik zich op een nacht erg 

eenzaam voelt haalt hij Rik, de geit, en Toy, de hond, 

uit de schuur en neemt ze mee naar zijn slaapkamer. 

Als de vader van Maud de volgende morgen beneden 

komt, mist hij de beide dieren. Grote schrik. 

Rik is ziek en kan niet naar school. Maud voelt zich ook 

ziek en moet dus ook in bed blijven. Als moeder een 

boodschap doet, kleden ze zich aan en gaan de straat 

op. Juf ziet hen daar, Rik holt weg. Weer grote 

schrik. Later vinden de vader en moeder van Maud 

hem in bed. En dan komen de papa en mama van Rik 

thuis. Grote blijdschap. 
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