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1. mauk en ien 
meuk woont in een mooi dorp. 
zijn huis staat bij een groot bos. 
en ien woont vlak naast hem. 
meuk is nog niet op school 
hij wil wel naar school, 
maar hij mag nog niet. 
hij is nog te jong. 
zeg maar niet dat hij te klein is, 
want dan wordt hij boos. 
en heel erg boos ook! 
ik ben niet klein, 

_ zegt hij  dan,  



jij bent zelf klein. 

kijk maar! 

ik kan wel bij de bel en 

jij kunt niet eens bij het dak. 

ja, we zien het al, 

mank is heus niet klein. 

hij is wel heel jong. 

kijk, daar komt ien aan. 

zij mag ook nog niet naar school. 

zij is net zo groot als mank. 

zij is ook net zo oud als maa. 

en wat mauk durft, durft ien ook 

wat maa doet, doet ien ook 

wat mank zegt, zegt ien ook. 

mauk is haar vriend. 

ien speelt heel vaak met hem. 

soms niet, maar dan zijn ze ook boos. 
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2. op reis 
mank gaat op reis. 
hij wil naar de stad. 
zijn pa werkt in de stad. 
hij wil naar zijn pa. 
hij weet wel waar dat is. 
daar komt ien ook aan. 
ien, ga je mee op reis? 

ik ga op mijn fiets naar de stad. 
dat mag jij niet, zegt ien en 
mijn fiets is stuk, de band is lek 

ga dan op je step, zegt mank. 
ik mag vast niet van mijn moe. 
ik vraag het niet, ik ga. 
mijn pa vindt het vast leuk 

als ik kom. 
dan gaat ien maar mee. 
daar gaan ze, mauk op de fiets 
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en ien op de step. 
de stad is heel ver, wel een 

half uur 
als je hard stept. 
en o, ze zien zo veel! 
een duif op een hek, 
een koe in de wei, 
een hond bij een schuur en 
een schaap aan de kant van een sloot. 
pas op, roept mauk, kijk toch uit meid. 
zie je die fiets niet! 
het is heel druk op de weg. 
ien is toch wel wat bang. 
en zij wordt ook zo moe. 
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is het nog ver naar je pa, vraagt zij. 
neen, hoor ien, wij zijn er zo. 
daar is de stad aL 
o, o, wat is het druk. 
loop maar op de stoep, ien. 
mank loopt nu zelf ook op de stoep. 
hij heeft zijn fiets aan de hand. 
nog een straat in en dan zijn ze er. 
heel zacht doet mank de deur op een kier. 
dag pa, dag pa, roept mank. 
dan lacht hij heel hard en ien ook 
pa vindt het leuk. 
maar hij denkt, dat moe er ook is. 
waar is moe, mauk, vraagt pa. 
moe is thuis, wij zijn op de fiets en de step. 
dan schrikt pa toch heel erg. 
het is toch niet waar, ien, vraagt hij. 
maar ien knikt heel hard van ja. 
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dat mag toch niet, zegt hij weer. 

maar... maar... mauk zei het, huilt ien zacht. 

pa belt gauw naar moe. 

o, zijn ze bij jou, zucht moe. 

ik zocht al een poos en 

de moe van ien zocht ook al. `— 

o, wat is dat stout van ze. 

ik ben echt boos op ze, hoor. 

breng ze maar gauw naar huis. 

dag pa, tot straks. 

kom, zegt pa, dan gaan wij 

nu maar gauw weer 

naar ons huis in ons 

dorp. 
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3. weer thuis 

daar komt pa aan met mauk en ien. 
rein ziet hen het eerst. 
rein is de hond van mank 
hij blaft heel hard, want hij is blij. 
woef, woef en hij springt en hij holt 
en hij draait maar in het rond. 
stil rein, zegt moe, mauk en ien zijn stout. 
de moe van ien ziet hen nu ook. 
kom eens hier ien, roept zij streng. 
waar was jij? 
naar de stad, naar de pa van mauk. 
dat mag toch niet! 
kind ik was zo bang. 
als jij nu de weg eens 

niet meer wist? 
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hoe kwam jij dan weer thuis? 

ien snapt nu wel dat het erg stout was. 

ik zal het nooit weer doen moe! 

bent u niet meer boos op mij? 

moe krijgt een kus van ien. 

en ien krijgt een kus van moe. 

nu is moe niet meer boos. 

daar komt mauk ook weer aan. 

was jouw moe erg boos ien? 

mijn moe wel, maar nu niet meer. 

wij doen het nooit weer, hè ien 

ga je mee naar het bos? 

ik weet een mooi spel 

daar gaan ze, rein springt voor hen uit. 
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4. in liet bos 

mank en ien zijn in het bos. 

rein, de hond is er ook (D  

hij heeft schik 

mank gooit met een stok en 

rein haalt de stok vlug weer op. 

dan gooit ien met haar bal en 

ook die vliegt rein weer na. 

o, pas op rein je 

bijt mijn bal stuk 

kom gauw hier met 

die bal. 

rein laat de bal los, 

vlak voor de voet 

van ien, 

braaf zo, braaf zo rein. 

maar wat wordt de lucht zwart. 
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het wordt ook al wat nat. 
ga je mee naar huis ien? 
dan maak ik een tent 

voor je in de tuin. 
dat vindt ien leuk. 
zij loopt gauw naar haar moe. 
moe ik ga bij mank in de tuin. 
hij maakt daar een tent voor mij. 
dan word ik niet nat, leuk hè moe. 
goed hoor ien, fijn dat je het eerst zegt, 
dan weet moe waar je bent. 
hier een koek voor jou en een koek voor maa. 
eet die maar op in de tent. 
dan gaat ien weer naar mank. 
ien, hoor eens, mijn pa maakt de tent. 
met een echt zeil op de grond. 
ik wacht in huis tot pa klaar is, jij ook? 
ja, dat is goed. 

13 



ien en mauk gaan in huis. 
ien loopt hard, zij is er het eerst. 
daar ligt rein in zijn mand. 
ien aait hem eens langs zijn snuit 
rein schrikt er van en bijt ien in haar wang. 
ien huilt heel hard, haar wang bloedt. 
daar komt moe al aan. 
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o, ien wat is dat? 
beet rein jou in je wang? 
kom maar gauw hier 
dan zal ik er een doek om doen. 
en jij in de schuur, hond. 
wees maar stil ien, zegt mank. 
jij mag het eerst in de tent. 
ien huilt niet meer, 
maar ze ziet nog wit van de schrik. 
haar wang doet wel wat zeer. 
ik ga naar huis, zegt ien. 
kind, wat is er met je wang? 
o moe, rein beet in mijn wang. 
deed je hem dan kwaad? 
neen moe, ik streek hem langs zijn snuit. 
en toen beet hij mijl 
dat is niet lief van hem, hè moe? 
nu moet hij voor straf in de schuur. 
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5. maak helpt pa 
mank helpt pa met het werk in de tuin. 
eerst knipt hij het gras. 
het gras doet hij in zijn kar. 
dat is fijn voor het paard van de boer. 

dat lust het gras vast weL 
nu krijgt het hek van de 

tuin een beurt. 
er moet weer teer op. 
het hek is erg kaal. 
mauk smeert en smeert. 
hij teert en teert. 
hier een veeg en daar 

een haal. 



mauk kan het heel goed. 
ien kijkt er naar. 
doe jij het ook maar, zegt mank. 
dat mag jij wel van mijn pa. 
maar de jurk van ien is pas schoon. 
zij durft het niet goed. 
zij vindt de hand van mank zo vies. 
mauk smeert maar raak. 
het gaat goed, hè pa! 
ja hoor, doe flink je best vent. 
ien is klein, hè pa. 
hoe dat zo? 
zij durft niet eens. 
zij durft wel, zegt pa, 
maar zij is bang dat haar jurk vuil wordt. 
en teer gaat er haast niet a£ 
breng jij de hark eens in de schuur, ien. 
dan help je ons ook. 

17 



6. een kuil 
bij het huis van mank is een stuk land. 
daar speelt hij graag. 
nu graaft hij er een kuil in de grond. 
het wordt een bad, zegt hij. 
dat lijkt hem heel leuk. 
ien helpt hem mee. 
mank graaft en graaft. 
hij wordt niet gauw moe. 
hij is ook heel sterk. 
ien wordt wel moe. 
zij heeft geen zin meer. 
ik ga naar huis hoor maak, zegt zij. 
maak zegt niets. 
hij haalt de slang van de tuin 
en die legt hij in de kuil 
nu zet hij de kraan aan. 
o, wat leuk gaat dat. 
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de kuil loopt vol 
mank plonst en spet er in. 
dan springt hij er zelf ook in. 
wat heeft hij een schik. 
ien komt er weer aan. 
kom er ook in, roept mank. 
maar dat doet zij niet. 
zij gooit haar bal in de kuil. 
mank gooit hem weer op het land. 
hij spat en plonst maar raak 
daar roept moe. 
ien en mank, kom eens gauw in huis! 



7. bij de smid 

de spa is stuk. 

mauk weet wel raad. 

geef de spa maar hier, zegt hij. 

hij brengt hem vlug naar de smid. 

ien gaat met hem mee. 

de spa doet hij in zijn kar. 

ien mag ook in de kar. 
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zij houdt de spa vast. 
mauk trekt de kar. 
hij lijkt wel een paard. 
zo sterk is hij. 
daar zijn zij bij de smid. 
dag smid, hier is de spa. 
hij is stuk 
maakt u hem weer? 
ja, geef maar hier. 
ik doe het wel eerst. 
mauk heeft schik 
wat is de smid sterk 
mank wordt ook smid als hij groot is. 
ien kom eens hier, roept hij. 
daar staat een paard. 
de smid maakt straks een hoef aan zijn been. 
de spa is klaar. 
nu gaan ze weer naar huis. 
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8. bij ien in huis 
ien zit bij moe in  huis. 
zij plakt een kaart. 
hij wordt heel mooi. 
daar komt mauk ook aan. 
dag len, wat doe jij daar? 
voor wie wordt die kaart? 
wat doe jij dat mooi. 
mag ik ook een kaart, ien? 
ja hoor dat mag wel van haar. 
mauk plakt ook een kaart. 
die maak ik voor mijn moe, zegt zij. 
op de kaart staat een boot. 
een boot met een vlag. 

"-1111111111~111~ 
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o, o, wat wordt het mooi. 
hier wat groen en daar wat rood. 
en uit de pijp komt rook 
daar vaart de boot, zegt maak. 
ien werkt met haar tong uit de mond. 
zij heeft er zelfs een kleur van. 
als de kaart klaar is, 
mag hij naar de post. 
één voor mauk zijn pa 
en één voor mauk zijn moe. 
de moe van ien schrijft er de naam op. 

dan gaan zij naar de post. 
dag moe, tot straks. 
dag mauld 
dag ien! 
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