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l o e n moeder ziek was
I
.OEDER IS ZIEK.
Dat is erg akelig.
Moeder ligt al een week op bed. Ze ziet zo bleek. En ze wil helemaal geen eten.
Riek maakt lekkere hapjes voor moeder klaar. Pudding met bessensap, of soep met véél balletjes. Maar moeder schudt van nee. „Ik heb
geen trek, Riek," zegt ze, „geef het maar aan de kinderen."
Joke en Kees en kleine Bennie houden wel van die lekkere hapjes.
Maar ze vinden het toch erg verdrietig, dat moeder ziek is. Ze
moeten nu altijd alléén spelen. Want vader is de hele dag weg en
Riek heeft het zo druk, die moet werken en eten koken.
Joke en Kees en kleine Bennie moeten heel stil zijn in huis. Ze mogen
niet schreeuwen en niet hard draven op de trap en niet met de deuren
slaan. Maar Bennie vergeet dat heel vaak. Hij is nog maar zo klein.
Hij wil altijd naar moeder toe. Dan gaat hij voor de dichte deur van
de slaapkamer staan en hij roept: „Bennie Moesje pele, Bennie bij
Moesje sape!". Maar dat mag natuurlijk niet.
Nu is het Woensdagmiddag.
Joke en Kees hebben vrij van de kleuterschool. En kleine Bennie
slaapt.
Joke en Kees vervelen zich.
Eerst hebben ze een poos gehoepeld op straat. Maar het is zo erg
warm buiten. Joke's haar plakt aan haar hoofd en over Kees zijn gezicht lopen zo maar kleine straaltjes water.
Zweetdruppeltjes zijn dat.
Nu zitten ze samen op de hoge stoep voor het huis.
„Wat zullen we gaan doen?" vraagt Kees.
Joke weet het ook niet. Voor ballen is het te warm.
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Riek kijkt uit het raam van de voorkamer. Ze klopt haar stof doek
uit.
„Waarom gaan jullie niet spelen?" roept ze.
Maar Joke en Kees schudden hun hoofd. „We weten niks!"
Riek krijgt medelijden met hen.
„Kom maar binnen," zegt ze, „dan weet ik iets heel fijns."
Nu zijn Joke en Kees ineens weer blij.
Riek haalt een grote teil uit de schuur. Die zet ze op het grind in de
achtertuin. Ze gooit er een paar emmers water in leeg.
„Ziezo," zegt ze, „nu maar vlug de Meertjes uit en de badpakken
aan, en dan mogen jullie lekker in 't water gaan poedelen."
„Fijn, fijn!" juichen de kinderen. „Mogen we knoeien, Riek?"
„Och ja," zegt Riek, „dat droogt wel weer op in de zon."
II
O, wat hebben Joke en Kees een pret!
Eerst gaan ze samen in de teil zitten. Nu zijn ze net twee matrozen
in een bootje. Ze spelen dat ze op de zee varen.
Klots, klots! Ze slaan hard op het water. Dat zijn de wilde golven,
die spatten om de oren van de matrozen.
Hè, wat is dat lekker fris, nu zijn ze helemaal niet warm meer.
Riek komt eens kijken.
Ze lacht om die wilde matrozen.
„Hier," zegt ze, „voor elk een snoepje. Maar niet zo gillen, hoor,
denk er om dat moeder en Bennie slapen."
Kees haalt een oude klomp uit de schuur. O, wat is dat leuk! Op
de stoep zie je allemaal natte voetstappen van Kees. Joke gaat achter
hem lopen, precies in zijn voetstappen. Dat is een grappig spelletje.
Maar de zon is zó warm, de natte plekken drogen direct weer op.
Nu moet de klomp in het water.
„Dat is een bootje," zegt Kees. Maar Joke roept: „Een bootje zonder mensen, dat is niet leuk!"
Joke's poppenwagen staat nog op het grasveldje.
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Ze haalt er een klein negerpopje uit. Die mag wel in het bootje, hij
heeft toch geen kleren aan.
Kees maakt golven, en het bootje schommelt.
O wee, daar valt de negermatroos over boord. Nu moet hij eerst
drogen in de zon.
Joke's rode badpak is al helemaal nat. En haar rode strik is óók
nat. Maar dat geeft niet, heeft Riek gezegd.
In hun badpakken hollen ze hard door de tuin. Heerlijk fris is dat.
En het gras is warm aan je voeten.
III
Achter in de tuin, tegen het muurtje aan, staat een groengeverfd
hok. En in dat hok woont Michiel.
Michiel is een groot wit konijn.
Hij is het konijn van Kees. Kees heeft hem op zijn verjaardag gekregen, van opa. Opa heeft een heleboel konijnen.
Opa heeft Michiel in een mandje meegebracht. Dat mandje stond
in de goederenwagen van de trein, want konijnen mogen niet bij de
mensen zitten.
Michiel is een deftig konijn. Hij is helemaal wit. En hij kijkt altijd
heel trots. Hij trekt zijn neus op, alsof hij zeggen wil: „Ik ben een
voornaam beest, ik heb een lange reis gemaakt in de trein."
Michiel zit door de tralies heen naar Joke en Kees te kijken. Hij
snuffelt wat aan het gras, dat in de ruif ligt. Maar hij lust niet zo
graag gras. Hij lust veel liever een prakje.
Iedere keer als de natte kinderen langs zijn hok rennen, vliegt
Michiel achteruit. Hij houdt niet van die drukte. Dat komt zeker óók,
omdat hij een deftig konijn is.
Nu blijven Joke en Kees bij zijn hok staan.
„Och Chieltje," zegt Joke, „zit je zo opgesloten? Jij zou óók best
door de tuin willen hollen, hè!"
„Hij heeft het warm," zegt Kees, „die dikke vacht is warm, hoor!"
Michiel kijkt de kinderen aan met zijn glinsterende oogjes.
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Ineens begint Joke te dansen. „Zeg, ik weet wat! Kees, ik weet wat!
We halen Michiel even uit zijn hok, en dan mag hij een bad nemen!
Ja, dat doen we!"
Kees kijkt een beetje bedenkelijk.
„Zou dat wel mogen van vader?" weifelt hij.
„Wel ja," vindt Joke, „je ziet toch wel hoe warm die stakker is?
O, Kees, ik weet wat! Michiel was een ijsbeer, hè, en die zwom in de
zee.. . . "
Joke heeft het deurtje al opengemaakt.
Joke is nooit bang. Ze pakt Michiel met twee handen om zijn buik.
Brrr, dat voelt zo warm en griezelig. Kees gaat een eindje achteruit.
Michiel spartelt tegen. Hij vindt het helemaal niet leuk, dat die
kinderen hem uit zijn hok halen.
Joke laat hem in de poppenwagen vallen, zó maar bovenop de
poppen. Ze legt er gauw een dekentje over heen.
Kees moet het dekentje vasthouden en Joke rijdt de wagen naar de
stoep.
Hu, Kees vindt het maar een akelig werkje.
„Hij wil er uit, hij wil er uit!" roept hij.
Joke pakt Michiel er uit. Ze wil hem in de teil plonsen. Maar dät
wordt Michiel te erg.
Hij glipt uit Joke's armen.
En roetssss — daar is hij weg. Onder de bessenstruiken zien ze zijn
witte staartje verdwijnen.

„Michiel,
Michiel!"
schreeuwt Kees.

Ze vliegen allebei achter het witte konijn aan.
Maar o, wat is die Michiel vlug! In een ogenblik zit hij aan het
andere eind van de tuin.
„Pak 'em, pak 'em!" hijgt Joke. Maar nèt als ze bij Michiel zijn,
vliegt hij weer langs hun benen weg. Joke kan het hardste lopen,
harder dan Kees. Maar ze kan Michiel óók niet te pakken krijgen.
„Lelijk beest," schreeuwt Joke driftig, „blijf staan, zeg ik je!"
O, bijna heeft ze hem. Ze laat zich voorover op haar buik vallen
om Michiel te grijpen. Maar Michiel draait zich om en springt over
Joke heen.
Kees wordt bang.
„We kunnen hem nóóit meer krijgen," roept hij half huilend, „o
Jook, we kunnen hem nóóit meer k r i j g e n . . . . "
Michiel rent om de teil heen en het grasveld over. Hij vliegt naar
het tuinpoortje. Dat is gelukkig dicht.
Maar o, wat is dat! Michiel heeft het gat ontdekt, dat onder in de
muur zit. Daar steekt hij zijn kop in. En vóór Joke hem pakken kan,
is Michiel weggeglipt. Je begrijpt niet hoe zo'n dik konijn door zo'n
klein gat kan. Maar weg is hij!
Nu begint Keest toch echt te huilen.
„'t Is jouw schuld," snikt hij, „nou ben ik mijn konijn kwijt. Moeder, m o e d e r . . . . "
Kees wil naar huis. Maar Joke trekt hem mee.
„Kom," commandeert ze, „we gaan hem achterna."
Ze tillen de klink van het poortje op.
Achter de tuin is een stil steegje, een kleine straat, waar wat pakhuizen staan.
En warempel, daar zit Michiel! Hij drukt zich tegen een muur aan
en trekt een plukje gras tussen de stenen uit. Maar zodra hij de kinderen ziet, holt hij weer weg.
Joke en Kees rennen weer achter hem aan. Joke huilt nu óók haast.
Ze weet best dat ze iets stouts gedaan heeft, toen ze Michiel uit het
hok haalde. Als ze Michiel nu eens niet meer kunnen vangen, wat dan?
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Wat zal vader zeggen als hij vanavond thuis komt? En misschien
wordt moeder dan nog véél z i e k e r . . . .
Er komt een jongen aan op een fiets. Hij rijdt haast over Michiel
heen.
„Een konijn op hol, een konijn op hol!" roept de jongen. Hij springt
van zijn fiets af en gooit hem tegen de muur.
„Wacht maar," schreeuwt hij, „ik zal jullie wel helpen."
Maar Michiel is al bij de hoek van het stille steegje. En op die hoek,
o, daar is een drukke straat. Een straat met auto's en karren en fietsen.
Nu zal Michiel overreden worden. O, o!
V
Michiel glipt de hoek om.
Joke en de vreemde jongen vliegen ook de hoek om. Kees blijft
huilend in het steegje staan. Hij durft niet verder.
Maar dan i n e e n s . . . .
„Hela," roept een stem.
Joke is tegen een meneer opgebotst, een meneer in een zwart pak.
Ze kijkt verward op. En d a n . . . .
„Opa, Opa!" gilt ze opeens. En ze wijst met haar vinger.
„Daar gaat Michiel, daar, daar, pak hem, Opa!"
Opa begrijpt het meteen. Hij draait zich om en neemt een paar grote
stappen. Zijn koffertje zet hij zo maar op straat.
Michiel zit in een portiek van een huis. Hij drukt zich tegen de deur
aan. Het lijkt wel of hij trilt van bangheid.
Als hij opa ziet komen, wil hij weer wegspringen. Maar de vreemde
jongen houdt hem tegen. En opa's grote handen grijpen Michiel beet.
„Zo," zegt opa, „wou jij weglopen?"
Nu komt Kees ook aanspringen.
„Opa, Opa!" roept hij blij.
Hij springt tegen opa op. Kees is zijn verdriet ineens vergeten.
Opa is er en opa heeft Michiel gevangen. Nu wordt alles wel weer
goed.
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„Allemaal mee naar huis!" commandeert opa. „Jij ook," zegt hij
tegen de vreemde jongen, „je krijgt wat van me. Maar eerst moet ik
dit lieve beestje kwijt."
Ze gaan het steegje weer in.
Het is een vreemde optocht.
Kees en Joke lopen voorop, met hun natte badpakken en geplakte
haren. Achter hen loopt opa. Hij steekt zijn witte baardje vooruit. En
in zijn ogen dansen pretlichtjes. Hij houdt Michiel stevig vast. En
achter opa loopt de vreemde jongen. Hij heeft opa's koffertje maar
opgepakt.
Ze gaan het tuinpoortje in. En opa stopt Michiel in een ommezientje
in zijn hok. Michiel spartelt niet tegen. Zou hij zijn oude baas nog
kennen?
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„Ziezo," zegt opa tegen de vreemde jongen, „nou ben jij aan de
beurt. Hoe heet je?"
„Arie, meneer," zegt de jongen.
Opa haalt zijn portemonnaie tevoorschijn. Hij geeft Arie een
dubbeltje.
„Koop hier maar een ijsje voor," zegt hij.
Arie lacht. „Dank u wel, meneer." En dan verdwijnt Arie door het
tuinpoortje.
VI
Nu zijn Joke en Kees alleen met opa.
Opa gaat op de tuinbank zitten. Hij trekt een kind op elke knie.
„Zo, en vertel opa nou maar eens alles."
Ja, dat zal moeten gebeuren. Joke krijgt er een kleur van als ze
aan opa vertelt hoe ze Michiel uit het hok haalde.
„Mocht dat?" vraagt opa streng.
Joke buigt het hoofd. Ze schaamt zich. En dan vertelt Kees maar
verder. Hij vertelt van de teil met water en van het gat in de tuinmuur.
„Jullie zijn bengels," zegt opa. „Weet je wel dat konijnen helemaal
niet tegen water kunnen? Daar kunnen ze wel dood van gaan!"
Joke schrikt er van.
„Dat wist ik niet, Opa," zegt ze bedremmeld.
Opa laat hen van zijn knie glijden.
„En nu ga ik gauw kijken hoe die arme zieke moeder het maakt,"
zegt hij, „want daar kom ik voor. Ik kom hier niet om konijnen te
vangen, wat dacht je!"
Gelukkig! Opa lacht alweer.
En dan wordt het nog een fijne middag. Want in die tijd dat Joke
en Kees op de konijnenjacht waren, is de dokter bij moeder geweest.
En de dokter vond dat moeder goed vooruit gegaan was.
Dat is heerlijk! Volgende week mag moeder misschien al even van
het bed af komen, als ze véél eet en goed doet wat de dokter zegt.
Opa gaat een poosje bij moeder op de slaapkamer zitten.
14

En in die tijd kleden Joke en Kees zich weer aan. Bennie is ook
wakker. En ze zijn allemaal blij, omdat moeder weer beter wordt.
Als ze hun kleren aan hebben, mogen ze even bij moeder komen.
Bennie ook.
Ze mogen moeder allemaal een kus geven.
Joke kijkt naar opa. Zou hij het tegen moeder verteld hebben?
Opa trekt Joke en Kees naar zich toe. „Vertel het maar als moeder
wat beter is, volgende week," fluistert opa, „moeder wordt nog zo
gauw moe."
„Hebben jullie een geheimpje met opa?" lacht moeder.
Maar opa zegt niets. En Kees en Joke zeggen ook niets.
Nu gaan ze allemaal een boterham eten, want vader is ook thuis
gekomen. Riek brengt een bordje soep aan moeder, en moeder eet het
helemaal leeg. Dat moet ook van de dokter!
Vader bromt als hij het verhaal van Michiel hoort.
„Jullie treffen het, dat we allemaal zo blij zijn, omdat moeder beter
wordt," zegt vader, „maar anders
"
Opa brengt Joke en Kees naar bed, dat is een feest.
Als Joke en Kees geknield liggen voor hun bedjes, vragen ze of de
Here moeder weer helemaal beter wil maken. En ze vragen óók vergeving voor alle verkeerde dingen, die ze gedaan hebben vandaag.
Nu gaan de kinderen slapen. En opa gaat nog een poosje bij moeder
zitten.
Michiel zit weer stil in zijn hok. Hij knabbelt op een broodkorst, die
hij van Riek gehad heeft. Hij trekt zijn deftige neus op. Het was een
rare middag, denkt Michiel. En zijn oogjes glinsteren.
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Ze zaten gezellig bij elkaar,
en loeiden en piepten en snaterden maar.
Hein deed een voordracht en Klaas zong een lied,
Maar Jans zei: gak-gak, want meer kon ze niet.

•
Trijn zei: knorr-knorr, en Aaf: ka-ka,
en Bram die blaatte alles na.
Het weer was zo mooi en de maan scheen zo zacht,
dat niemand meer aan bedtijd dacht.
*

Maar toen ze de torenklok hoorden slaan,
zijn ze allemaal vlug naar huis gegaan.
De maan ging naar bed en het bos werd stil.
Pas op, als je 't niet geloven wil!

JK^oberta gaat o p stap

.IAUW, MIAUW! HIER BEN IK. IK BEN EEN POES,
een zwarte poes met een wit puntje aan mijn staart. En ik
heet Roberta.
Ik ben de poes van Gerdientje en daarom speel ik met Gerdientje
het allermeest. Als Gerdientje uit school komt, roept ze altijd direct:
„Roberta, Roberta, waar zit je?" Dan spring ik meteen uit mijn
warme mandje achter de kachel en dan gaan we samen spelen. Dan
stopt Gerdientje mij in de poppenwagen.
„Ik was de moeder, hè Roberta," zegt ze, „en jij was het kind."
Dan dekt ze mij toe met de poppendekens en dan moet ik gaan slapen.
Dat vind ik wel een leuk spelletje. Maar soms wil ze mij poppenkleertjes aantrekken. Brrr, dat vind ik niet leuk! O nee. Die rare muts
kriebelt zo op mijn hoofd. En als ze mij een cape omdoet, kan ik mijn
poten niet meer gebruiken. Dan raak ik
helemaal in de war en ik
ga hard miauwen.
Toch is Gerdientje wel
lief. Véél liever dan Piet,
haar broertje. Die wil
óók wel eens met mij spelen. Weet je wat hij wel
eens gedaan heeft? Een
optocht gemaakt van al
zijn auto's en karretjes.
Hij had ze allemaal met
touwtjes aan elkaar vastgemaakt. En toen wou hij

*_-np.

mij er voor spannen, net als een paard. Hij bond een touw om mijn
staart en dat maakte hij aan het voorste karretje vast. „Trekken.
Roberta!" schreeuwde hij. Maar ik nam een sprong, en holderdebolder,
daar vloog de hele boel in de war! O, wat was hij kwaad! Ik draaide
en sprong al maar in 't rond, net zo lang tot dat akelige touw van
mijn staart af was.
Toen ben ik gauw de tuin in gevlogen. En Piet schudde zijn vuist
tegen mij. „Nare kat!" riep hij.
„Je mag Roberta niet zo plagen," zei Gerdientje, „'t is mijn poes."
Maar een keer heb ik Gerdientje erg verdrietig gemaakt. Luister
maar hoe dat kwam.
Ik zat in de tuin.
Op het kippenhok zat ik, in de zon. Heerlijk was het daar.
Ik deed mijn middagdutje.
Maar opeens werd ik wakker.
Mmmm, wat rook ik daar?
Uit de keuken van de buurvrouw kwam een verrukkelijke lucht.
Ik haalde mijn neus eens diep op en nóg eens. Ja hoor, buurvrouw
was aan 't vis bakken! Daar moest ik bij zijn!
Met een sprong was ik in de tuin van de buren. Voorzichtig keek
ik om een hoekje van de keukendeur. Daar was niemand te zien.
19
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Op het vuur stond een pan. Daar spetterde en knetterde het in. En
op de tafel stond een schaal met gebakken haring.
Ik sprong op de keukenstoel en trok met mijn bek een vis van de
schaal. Maar o, toen hoorde ik een deur open gaan. Vlug wou ik weg
glippen, met de haring nog in mijn bek. Want die vond ik véél te lekker om achter te laten.
O wee! Ik liep net de verkeerde kant uit.
Toen kwam ik in de vreemde gang van de buren terecht.
Ik holde de trap op. En toen ik boven was, zag ik nog een trap.
Ik holde maar door.
Eindelijk kwam ik op de zolder terecht.
Daar kroop ik in een hoekje. En ik was zó bang, dat ik niet eens
mijn haring durfde opeten.
Ik hoorde iemand over de gang lopen. Zouden ze mij vinden?
Nee, de voetstappen gingen gelukkig verder. Maar — de deur van de
zolder werd dicht gedaan.
En daar zat ik nu, gevangen op een vreemde zolder.
Het was een nare, donkere zolder.
Er was maar één klein raampje en dat zat dicht. Dus ik kon nergens,
nergens heen.
Eerst vond ik het niet zo erg. Ik smulde van mijn haring. Lekker
was die!
Maar toen kreeg ik dorst. En er was nergens melk.
Ik begon te miauwen. Eerst zachtjes en toen al maar harder. Maar
niemand hoorde mij daar boven in dat grote huis.
Het werd avond. O, wat was ik bang! En wat verlangde ik naar
Ger dient je en naar mijn warme mand achter de kachel! Had ik maar
nooit die haring weggepakt!
Heel de lange, donkere nacht zat ik op de zolder van de buren.
Toen werd het morgen.
Ik hoorde voetstappen op de trap.
Zou ik eindelijk verlost worden uit mijn gevangenis?
De deur ging o p e n . . . .
20
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Daar stond het dienstmeisje van de buren, met een bakje vol wasgoed. Dat kwam ze ophangen op de droogzolder.
Ik vloog met een vaart langs haar heen.
O, wat schrok ze! Ze liet haar wasgoed zo maar pardoes vallen.
„Mevrouw, mevrouw!" riep ze, „er zit een grote zwarte kat op
zolder, hu, wat een griezel, hij vloog als een haas langs mijn benen!"
Maar ik was al beneden. Ik hoorde nog- net dat mevrouw naar
boven riep: „O, dat is vast de kat van Gerdientje van hiernaast. Die
is vanmorgen wezen vragen of we haar poes niet gezien hadden. Ze
was zo verdrietig."
Gelukkig stond de keukendeur open en de tuindeur ook. Roets,
roets, vloog ik over het kippenhok.
Een ogenblik later lag ik weer in mijn eigen mandje.
„Hè," zei de moeder van Gerdientje verbaasd, „Roberta is terug!
Stouterd, waar heb je gezeten, Gerdientje heeft overal naar je gezocht!"
Ze haalde een schoteltje melk voor mij.
Ik had het in een ogenblik leeg.
En toen Gerdientje uit school kwam,
was het feest. Ze knuffelde mij wel drie
keer.
„Zal je nooit, nóóit meer weglopen,
stoute Roberta?"
„Miauw," zei ik.
Dat betekende: ik zal wel wijzer zijn!

^™

,en midda< naar de stac

r
INGELINGELING! TINGELINGELING!
Hè, eindelijk gaat de schoolbel! Emmie zucht er van,
zó lang heeft ze op die bel zitten wachten, 't Leek
net, alsof het nóóit twaalf uur zou worden.
De juffrouw kijkt Emmie lachend aan. Ze weet wel, waarom Emmie
vanmorgen zo graag naar huis wil. Want Emmie heeft het aan de
juffrouw en aan iedereen verteld: „Ik ga vanmiddag uit, fijn hoor,
helemaal alleen met de bus naar de stad!"
Emmie holt hard naar huis. Na het eten doet ze gauw haar Zondagse
jurk aan, en ze mag nog haar rode strik in 't haar hebben. Nu gaat ze
haar mantel en kaboutermuts klaar leggen, en het nieuwe tasje, e n . . . .
o ja, het cadeautje voor Ineke. Want als je naar iemand op visite gaat,
moet je ook een cadeautje meebrengen. Ineke krijgt een map vol
vlechtmatjes van haar.
Ineke heeft in het grote huis gewoond, dat vlak naast het huis van
Emmie staat. Maar nu is Emmie haar vriendinnetje kwijtgeraakt, want
Ineke is met haar vader en moeder en haar twee broertjes in de stad
gaan wonen.
Dat is erg jammer, ze waren zulke dikke vriendinnen! En een
vriendinnetje in de verte, daar heb je niet zo erg veel aan. Maar nu
mag Emmie een middag naar de stad, dat is fijn. Nu kan ze het nieuwe
huis van Ineke zien.
Blij huppelt Emmie aan moeders arm.
„Durf je nu heus wel alleen in de bus?" vraagt moeder.
„Best!" lacht Emmie. „Ik zal heus stil in een hoekje blijven zitten,
en mevrouw haalt me toch af!"
Ja, dat is goed afgesproken. Verleden week heeft Ineke's moeder de
moeder van Emmie opgebeld, en ze hebben afgesproken dat Emmie
i
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op de bus van half twee gezet zal worden. Dan wordt ze in de stad
door Ineke en haar moeder afgehaald.
De bus staat er al. Emmie mag zelf om een kaartje vragen aan de
chauffeur, ja, want ze betaalt haar kaartje van haar eigen geld! Toen
ze jarig was, heeft ze van haar grote broer een gulden gehad. Die gebruikt ze nu voor reisgeld. Ze krijgt een glimmend kwartje terug, en
dat stopt ze weer in haar tasje.
„Chauffeur," vraagt moeder, „wilt u alstublieft een beetje op dit
meisje letten? Ze moet er in de stad uit, en ze wordt aan de halte afgehaald."
De chauffeur knikt, „'t Komt in orde, mevrouw. Hier zusje, er is
nog net een plaatsje bij 't raam."
Emmie wuift door 't achterraampje van de bus, net zo lang tot ze
moeder niet meer ziet.
Dan kijkt ze eens rond in de bus. Hè, wat is het vol, al die mensen
moeten zeker naar de stad. Ze kent er niemand van. Naast Emmie zit
een oude mevrouw. Ze lacht vriendelijk.
„Wel zo," zegt ze, „ga jij zo helemaal alleen op stap?"
„Ja mevrouw," zegt Emmie een beetje verlegen.
„En waar moet je er uit, zusje?"
Emmie noemt de halte. „Kijk," zegt de oude mevrouw, „daar moet
ik zelf ook uitstappen. Dan zal ik je wel even helpen."
Dat hoeft helemaal niet, denkt Emmie. Maar dat zegt ze natuurlijk
niet. Dat zou niet erg beleefd wezen.
Emmie verveelt zich helemaal niet in de bus, want er is aan alle
kanten zoveel te zien. En er moeten telkens mensen in- en uitstappen.
't Duurt een hele poos eer ze in de stad zijn.
„Kom maar," zegt de oude mevrouw, „hier moeten we er uit."
De chauffeur kijkt net om, om Emmie te waarschuwen. Hij tilt haar
uit de bus. M a a r . . . . waar zijn nu Ineke en haar moeder?
Emmie kijkt alle kanten uit. Maar er is niemand te zien.
„Je zou toch afgehaald worden?" vraagt de oude mevrouw.
Emmie knikt hevig. Haar hartje begint zo bang te bonzen. O, als
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Ineke's moeder nu eens niet komt? Wat moet ze dan beginnen?
,,'k Zal nog vijf minuten met je blijven wachten," zegt de oude
mevrouw, „maar dan kan ik niet langer. Ik moet naar de trein, zie je."
Als de vijf minuten om zijn, is er nog niemand verschenen om
Emmie te halen. O, wat is dat erg! Moet ze hier nu helemaal alleen
blijven staan, in die grote vreemde stad? Haar lipje trilt.
De oude mevrouw pakt haar hand. Ze brengt Emmie naar de melksalon, die vlak bij de bushalte is. „Huil maar niet, kleintje," troost ze,
„'t komt heus wel goed."
De oude mevrouw vertelt alles aan de juffrouw van de melksalon.
„"Weet je niet waar je vriendinnetje woont?" vraagt ze aan Emmie.
Nee, dat weet Emmie niet. De straat heeft zo'n moeilijke naam.
„Weet u wat het beste is," zegt de oude mevrouw tegen de juffrouw
van de melksalon, „het zusje moet hier maar blijven wachten tot er
weer een bus naar haar dorp terug gaat. Ze heeft toch een retourtje,
dan kan ze weer naar huis gaan."
Ja, dat vindt de juffrouw ook het beste.
„De bus gaat pas over anderhalf uur," zegt ze, „kom maar lekker
bij de kachel zitten, hoor. En hoe heet je?"
„Emmie," zegt een bevend stemmetje. Ze gaat op het puntje van
een stoel zitten, en dikke tranen rollen over haar wangen. O, was ze
toch maar weer bij moeder!
De juffrouw krijgt medelijden met haar.
„Kom," zegt ze, „huil maar niet. Doe je jasje maar uit, dan krijg je
een lekker kopje chocola van me. En ik zal wel opletten of er soms
nog iemand komt om je te halen."
Emmie gaat stil bij de kachel zitten. O, wat voelt ze zich verlaten.
„Moeder," huilt ze zachtjes. Maar moeder hoort haar meisje niet,
moeder is ver weg.
Ineens denkt Emmie er aan, dat er toch Eén is, Die haar hoort. Dat
is de Here, en Hij hoort en ziet alle mensen en alle kinderen. Hij zorgt
voor Emmie, óók nu ze hier helemaal alleen is.
Nu huilt Emmie niet langer. Als de Here voor haar zorgt, dan
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komt alles wel weer goed. Dan zal de Here wel maken dat ze weer
bij moeder komt.
De tijd gaat erg langzaam en het is erg stil in de melksalon. Gelukkig
heeft de juffrouw nog een legpuzzle voor Emmie, een heel moeilijke,
met wel honderd stukjes. Ze heeft hem bijna af, als de juffrouw roept:
„Trek je jasje maar aan, Emmie, straks komt de bus."
Emmie bedankt de aardige juffrouw, die zo goed voor haar heeft
gezorgd, en even later zit ze weer in de bus. Heerlijk, nu gaat ze naar
huis!
O, wat kijkt moeder vreemd op als Emmie ineens midden in de
kamer staat. En Emmie, die domme meid, moet weer een beetje huilen
als ze in moeders armen vliegt. „Ik wil nooit meer alleen uit, nóóit
meer," snikt ze.
Als moeder alles hoort, zegt ze: „Kind kind, wat is dat nog goed
afgelopen. Daar mogen we de Here wel voor danken."
Moeder is er van geschrokken, 't Was toch zó goed afgesproken met
Ineke's moeder, wat kan er toch gebeurd zijn?
Moeder belt meteen op naar de stad. En aan de andere kant van de
telefoon vraagt een verwonderde stem:
„Emmie? Maar die zou toch Donderdag pas komen, en vandaag is
het Woensdag!"
De moeders hebben elkaar verleden week verkeerd'verstaan door
de telefoon, of verkeerd begrepen. En daardoor heeft Emmie nu dit
akelige avontuur beleefd.
Ze mag een hele poos op moeders schoot
zitten. „Stil maar, wijfje," troost moeder,
„volgende week gaan We samen naar de
stad, hè. Dat is heel wat beter."
Ja, samen met moeder wil Emmie wel.
En met een tevreden zucht leunt ze tegen
moeders schouder. Ze is gelukkig weer
thuis.
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Dit is ons Daantje,
hij glijdt een baantje
-la.

En dit is Gijs,
hij speelt op 't ijs.

~er3
Dit is klein Leentje,
hij zoekt een steentje.
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En dit is Hein,
hij maakt een trein.
Maar 't knapste is toch wel Johan,
hij maakt voor broer een paardespan.

5
en vijl meisies
J'
Dit is Margrietje,
zij zingt een liedje.

En dit is Toos,
zij plukt een roos.
Dit is ons Jansje,
zij doet een dansje.

En dit is Aaltje,
zij rijgt een kraaltje.

Maar 't flinkste is de kleine Map,
zij breit voor moe een pannelap.
'•^5

v a n een koning, die een fiets wilde nebben
Een sprookje

uit

Kikkei'lana

A, DAT WAS ME EEN LASTIG GEVAL MET KWAKKwek, de dikke kikker koning. Hij wilde niet uit zijn bed komen!
Al twee uur lang waren ze allemaal met hem bezig geweest. Toen de
deftige lakei met de gouden knopen op zijn jas die morgen de koning
geroepen had, had Kwak-Kwek het laken over zijn hoofd getrokken,
en gesnauwd: „Néé, ik kom niet. Ga onmiddellijk weg!"
De lakei had een uurtje gewacht, en toen nog eens verlegen om het
hoekje gekeken. „Ga weg!" schreeuwde de koning uit het bed, „ga
weg, zeg ik!"
Bang was de deftige lakei naar de minister gelopen, Kwok, die nog
veel meer en veel grotere gouden knopen op zijn jas droeg. „Oh,
Excellentie Kwok, komt u toch eens, de koning wil niet uit zijn bed
komen."
Maar ook de minister werd uit de kamer gejaagd. En toen stonden
ze verschrikt op de gang, en keken elkaar aan, en alle andere lakeien
drukten zich plat tegen de muur. Wat moest er nu gebeuren? Als de
koning nooit meer uit zijn bed zou willen komen, wie zou er dan
voortaan over Kikkerland moeten regeren?
„Excellentie," fluisterde de lakei, „zullen we de dokter halen? Misschien kan die er wat aan doen."
Dat was een goed plan, vond Kwok. En toen de deftige lakei met
de dokter terug kwam, vertelde hij gauw hoe de zaak in elkaar zat.
Ze gingen met z'n drieën de slaapkamer weer in. Voorop dokter
Kwikkelaar, met zijn dikke buik, die onder het lopen heen en weer
schudde. Daarachter de minister, met een bang gezicht. En de deftige
lakei bleef maar wat bij de deur staan. Je kon nooit weten!
Maar vóór dat dokter Kwikkelaar nog bij het bed was, zat de
koning al rechtop. Hij zag groen van kwaadheid.
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„Ga weg!" raasde hij, „of ik laat jullie allemaal in de gevangenis
zetten. Zo lang ik mijn zin niet krijg, kom ik niet uit mijn bed. Je weet
wat ik gezegd heb, ik wil een fiets hebben, een echte fiets om op te
rijden. Ik wil mijn zin hebben, versta je me. "Waar ben ik anders koning
voor, als ik niet eens krijg wat ik hebben wil?"
Ja, daar stonden ze nu met z'n drieën. „Maar Majesteit," smeekte
de minister, „hoe moeten we aan een fiets komen voor U?" „Maar
Majesteit," smeekte de dokter, „verbeeldt U eens dat U zou vallen...."
„Maar Majesteit," smeekte de deftige lakei, „vindt U dan Uw rijtuig
met vier slakken er voor niet mooi genoeg meer? Denk eens aan hoe
deftig het staat als ik op de bok zit, met rietpluimen versierd
"
Maar de koning keerde zich om naar de muur. „Als ik geen fiets
krijg, kom ik nooit meer uit mijn bed," zei hij nijdig.
„Zullen we eens naar Kwekstaart gaan," fluisterde de deftige lakei
toen ze weer op de gang stonden, „misschien weet die raad."

Kwekstaart was niet alleen de slimste, maar ook de moedigste kikker uit het hele land. Toen hij het verhaal van de boze koning gehoord
had, zat hij heel diep na te denken. „Goed," zei hij eindelijk, „ik weet
wel raad. Aan de overkant van de sloot, waar ons kikkerland ophoudt,
staat een groot huis. Dat weten jullie wel, hè?"
Ze knikten alle drie heftig met hun hoofden, de dikke dokter, de
minister, en de deftige lakei.
„Goed, in dat huis woont een jongen, Jaap heet hij. En die jongen
heeft voor z'n verjaardag een speelfietsje gekregen, dat je met een
sleuteltje kunt opwinden. Ik heb zelf gezien dat hij het op de stoep liet
rijden. Daar zou de koning net op passen."
„ O h . . . . maar," stamelde de deftige lakei, die erg bang was uitgevallen, „hoe wou je daar aankomen?"
„Vannacht," zei Kwekstaart, „als het donker is, spring ik door het
raam van de kinderkamer, en haal het fietsje uit de speelgoedkast. Jij
moet mij helpen, Kwok."
„Goed," zei dokter Kwikkelaar, die allang blij was dat hij niet
hoefde te helpen, „en dan zullen Frederik en ik de koning wel fietsen
leren, hè Frederik?"
De deftige lakei knikte met een zucht. Het zou lang niet gemakkelijk zijn om die ongeduldige, driftige koning fietsen te leren! Maar 't
was toch altijd nog beter dan om in het pikkedonker een vreemd huis
in te sluipen, en een fiets uit de kast te halen.
De volgende morgen vroeg kwam Kwekstaart de fiets al brengen.
„Alstublieft, Majesteit," zei hij met een diepe buiging, „het sleuteltje . . . . " Maar koning Kwak-Kwek liet hem niet uitspreken. „Vlug,
breng mijn fiets onmiddellijk in de tuin van het paleis, dan zal ik er
opstappen."
„Maar Majesteit, ik moet hem eerst nog opwinden met het sleuteltje," pruttelde Kwekstaart. „En U kunt niet eens fietsen," jammerde
Frederik, „en U bent nog in Uw pyama, Majesteit. . . . "
„Hou je mond," schreeuwde de koning, „en doe wat ik je zeg."
De deftige lakei en Kwekstaart reden samen de fiets weer door de
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gang van het paleis. Het gezicht van Kwekstaart stond heel donker.
Maar langzamerhand begonnen er in die boze ogen kleine pretlichtjes
te dansen.
„Hij heeft je niet eens bedankt," zuchtte Frederik, „en zo gaat het
nou de hele dag door. Altijd maar moet ik voor hem klaar staan, en
nooit is het goed."
Kwekstaart zei niets. Hij nam het sleuteltje uit zijn zak, en begon
de fiets op te winden. Heel lang draaide Kwekstaart, zo lang hij maar
kon.
De koning kwam al aandraven, in zijn rose gestreepte pyama. „Geef
hier mijn fiets," riep hij ongeduldig, „jij Frederik, helpt mij opstappen. En laat al de lakeien op een rij in de tuin gaan staan, om te
zien hoe goed hun koning fietsen kan."
Frederik liet de koning los, en sprong vlug opzij. Rrrrrt — rrrrrt —
daar schoot de fiets al weg. De koning viel haast ovar het stuur heen,
en kon zich nog net vastklemmen. Holderdebolder ging het over de
grintpaden van de paleistuin, al maar harder, al maar harder. „Help,"
gilde koning Kwak-Kwek, „help, help! Ik wil
er af, ik w i l . . . . " Maar steeds harder raasde de
fiets door. Het was een gezicht om nooit te vergeten, zoals de koning in zijn rose gestreepte
pyama door de tuin heen zwierde. Want stuur
houden kon hij helemaal niet.
„Och Kwekstaart," jammerde
Frederik, „help hem toch. . . . "
Maar Kwekstaart stond er heel
kalm naar te kijken, en stak geen
hand uit. „Hij moet maar eens
leren dat hij niet alles kan," zei
hij bedaard.
Kwok, de minister met de
gouden knopen, lachte zó hard
dat er twee gouden knopen van

zijn jas af sprongen. En dokter Kwikkelaar leunde tegen de muur van
't lachen, en zijn dikke buik schudde op en neer.
„Help me," schreeuwde de koning, „en wie mij uitlacht laat ik in
de g e v a n g e . . . . in de gevang
au, au, help me toch!"
Met een gevaarlijke bocht zwaaide de koning vlak langs de kant
van de vijver, en nog steeds snorde de fiets door. „O Frederik, Frederik, help jij me dan toch," smeekte de koning, die bijna niet meer kon,
„ik val, i k . . . . o . . . . o . . . . "
Kwekstaart pakte Frederik bij de arm. „Wacht nog even," zei hij.
„Koning Kwak-Kwek, belooft U dat U niet meer zo lastig zult zijn,
en Uw dienaren het leven niet meer zo zuur zult maken?"
„Ja, ja," jammerde de koning, „ik beloof alles wat je maar wilt,
maar laat die vreselijke fiets stilhouden. A u . . . . a u . . . . "
Hij zou net voor de voeten van dokter Kwikkelaar gevallen zijn,
als Frederik hem niet gegrepen had. Heel stil en heel beschaamd liep
koning Kwak-Kwek aan de arm van de goede deftige lakei naar zijn
slaapkamer, om zich aan te gaan kleden. En Kwekstaart zette de fiets
tegen een boom, en gaf dokter Kwikkelaar en minister Kwok een
vrolijk knipoogje. „De koning heeft nog wel geen fietsen geleerd,
maar hij heeft vandaag toch wèl iets anders geleerd," zei hij.
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t i e t avontuur
van

J aansie
y

R WAS EENS EEN W I T T E KIP.
Ze had de witste veren van alle kippen uit het kippenhok, en ze
heette Jansje.
De andere kippen hielden niet veel van Jansje, en de haan hield
helemaal niet veel van haar. Maar dat was wel een beetje haar eigen
schuld.
Jansje was een ruziemaakster. Ze wou altijd de dikste wormen, en
het meeste kippenvoer uit de etensbak, en het groenste blaadje van de
tak, die haar baas elke dag in het kippenhok gooide. En als ze dat niet
krijgen kon, werd ze boos. Dan pikte ze de andere kippen in hun rug.
En tegen de haan ging ze brutaal kakelen. Dat duurde dan net zo lang
tot de haan boos op haar was, en de andere kippen ook. Dan keek
niemand meer naar Jansje om. ,,Laat
haar maar aan haar lot over," zei de
haan tegen de kippen. En dan zat Jansje
helemaal alleen in een hoek van het hok.
„Ik loop weg," dacht Jansje op een
keer, „ja, dät doe ik! Dan kom ik nóóit
meer terug in dit akelige hok. Ik kan

best een andere baas vinden."
De volgende morgen kwam de
baas van Jansje weer in het
kippenhok, om voer in de bak te
doen. Maar Jansje vloog er niet
op af, zoals de andere kippen
en de haan. Nee, ze liep stil achter de baas om. En toen niemand haar zag, tippelde ze zachtjes door
een kier van het deurtje. Ze ging achter een struik zitten, een dikke
aalbessenstruik. En zo kwam het dat de baas helemaal niet merkte
dat Jansje weggelopen was.
„Nu ga ik de wereld in," dacht Jansje. Maar de tuin was niet groot,
en er stond een schutting omheen.
Jansje keek eens naar die schutting. Die was wel èrg hoog. Maalais je de wereld in wilt, moet je niet bang zijn!
Twee keer vloog Jansje tegen de schutting aan. Maar de derde keer
vloog ze er pardoes overheen.
O, wat was het hier mooi! Jansje was in een prachtige bloementuin
terecht gekomen, een tuin waar rozen bloeiden, en rode geraniums, en
viooltjes. Ze keek haar ogen uit, want in de tuin van Jansje's baas was
alleen maar grint, en een paar bessenstruiken, en een oude schuur.
Jansje wandelde over de witte schelpenpaadjes. Ze zette een
hoge borst. „Dit is net iets voor een deftige witte kip als ik ben,"
dacht ze.
Toen hoorde Jansje ineens dat er op een raam gebonsd werd.
Ze keek om. Achter het raam van het huis, dat bij de mooie
tuin hoorde, stonden twee kindertjes. Ze stonden rechtop in hun
ledikantjes, want ze waren een beetje ziek. Daarom mochten de
tuindeuren niet open. Maar hun moeder had hun
bedjes vlak voor het raam gezet.
„O, kijk eens, Marian!" riep Margreetje, „daar
loopt een kip, een witte kip!"
Marian kwam ook overeind. Een kip in de tuin,

dät was leuk! Ze sloeg met allebei haar handjes tegen het raam.
„Kip, kip!" riep Margreetje, „leg eens een ei!"
Daar moesten ze allebei verschrikkelijk om lachen. Stel je voor dat
die vreemde kip opeens een ei zou leggen, midden op het schelpenpaadje!
Jansje keek eens naar de kinderen achter het raam. Ze werd een
beetje ongerust.
„Kip, kip, leg eens een ei voor mij!" riep Margreetje weer.
„Dat is een versje!" juichte Marian. Ze danste in haar bedje op en
neer. „Zal ik het eens verder maken?"
Kip, kip, leg eens een ei
voor mij.
En leg er een voor moeder bij.
„Zingen jullie maar raak," dacht Jansje, „ja, ik zal mij daar twee
kostelijke eieren gaan leggen voor vreemde kinderen! Bovendien, ik
ben op een vacantie-uitstapje, en dan hoef je niets te doen!"
Toen wist Margreetje het versje nog verder.
Kip, kip, leg eens een ei
voor mij.
En leg er een voor moeder bij.
En als je kan,
een voor Marian.
„Toe maar," dacht Jansje, „jullie denken zeker dat ik zo maar drie
eieren achter elkaar kan leggen!" Maar ze vond het toch wel een leuk
versje.
Toen schrok ze ineens vreselijk.
Uit de keukendeur, naast het raam waar de twee meisjes voor stonden, kwam een dier aanlopen.
Het was een groot, ruig beest met fonkelende ogen, en een
zwaaiende staart.
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„Waf, woef!" blafte hij, en met een paar grote sprongen vloog hij
naar Jansje toe.
„Toktoktoktoktok," krijste Jansje. Ze vloog wanhopig tegen de
schutting op, maar och heden, ze vloog te laag.
„Toktoktoktok!" gilde ze weer. Ze rende de tuin rond, en de grote
hond rende haar na.
„O Moeder, Moeder!!" riepen Margreetje en Marian achter het
raam. „Moeder, kom toch eens! Juno zit een arme kip achterna!"

De moeder van Marian en Margreetje keek om de hoek van de
keukendeur.
„Juno!" riep ze. Maar. Juno vond het veel te leuk om op die bange
kip te jagen. Hij deed net alsof hij niets hoorde.
Jansje vloog van de ene hoek naar de andere. Haar mooie witte
veren stoven in het rond. Ze schreeuwde van angst en schrik.
Toen verscheen er ineens een hoofd boven de schutting, een hoofd
met een grijs baardje, en een oude pet op.
Margreetje en Marian drukten hun neuzen plat tegen het raam. O,
hoe zou het aflopen!
„Baas," dacht Jansje, „o baas!" Ze nam een laatste, wanhopige
sprong. En terwijl de woedende hond naar haar witte staart hapte,
vloog Jansje in de armen van haar oude baas. Ze was gered!
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De baas stopte haar gauw weer in het hok. En daar bleef ze een
poos beduusd in een hoekje zitten. Het duurde wel een uur eer Jansje
een beetje uitgerust was. En voortaan had ze helemaal geen zin meer
om de wijde wereld in te gaan. Daar was het veel te gevaarlijk. Ze kon
maar beter proberen om hier in het hok de vrede te bewaren.
Margreetje en Marian hadden nog veel pret om die bange kip. En
heel de dag zongen ze hun eigengemaakte versje:
Kip, kip, leg eens een ei
voor mij.
En leg er een voor moeder bij.
En als je kan,
een voor Marian.
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riet huis van Jet
Dit is het buis van kleine Jet.

Dit is bet bed
dat stond in 't huis van kleine Jet.

Dit is de poes
die sliep op 't bed,
dat stond in 't huis van kleine Jet.

Dit is haar moes,
die peg de poes,
die sliep op 't bed,
dat stond in 't huis van kleine Jet.

Dit is Jet zelf,
die pakte de poes,
die werd verjaagd
door Jetje's moes,
omdat hij lag op 't schone bed,
dat stond in 't huis van kleine Jet.

l i e t keelt d e mazelen
OEDER, IK WIL M I J N BOTERHAM N I E T MEER."
Verbaasd kijkt moeder Piet aan. „Wat? Heb je nu al genoeg? En je hebt pas twee stukjes gegeten!"
Ja, dat is raar, want Piet eet anders wel vier of vijf boterhammen.
Daardoor heeft hij ook zulke dikke, rode wangen. En nu heeft hij na
twee hapjes al genoeg.
„Heb je pijn in je buik?" vraagt moeder.
Piet schudt zijn hoofd, maar hij kijkt heel benauwd. „Nee Moeder."
„In je hoofd dan?" „Nee Moeder."
„In je keel, of in je benen?" „Ook niet, Moeder."
„Nou," zegt vader, „eet dan maar gauw weer door, anders word je
net zo klein als Mariannetje in de wieg."
Piet neemt weer een stukje. Maar ineens begint hij hard te huilen.
„Oooo, ooo, ik wil naar bed, er zit allemaal vuur in mijn hoofd.
Oooo, ooo!"
Hij wrijft met zijn handen over zijn ogen, en snikt van verdriet.
Moeder pakt hem op. Ze schrikt er van, zó warm is Piet. „Hij kon
wel koorts hebben," zegt moeder tegen vader, „ik zal hem maar gauw
in bed stoppen." „Ja," huilt Piet, „ik wil naar bed." Dat is moeder niet
gewend van hem, Piet zeurt anders graag om een poosje te mogen opblijven.
„O Vader," roept moeder de volgende morgen, „kom eens gauw
kijken bij Piet!"
Met een grote sprong is vader uit bed. En wat ziet hij? Piet zit helemaal vol rode vlekjes. Op zijn hoofd, zijn handen, zijn buik, overal
zitten kleine rode pukkeltjes.
„Dat zijn vast mazelen," zegt vader, „we zullen straks de dokter
even opbellen."
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Ja hoor, de dokter ziet het direct, Piet heeft mazelen. Hij klopt met
een glimmend, koud ding op Piet z'n buik, dat is niet prettig. Maar
toch is het een lieve dokter, want Piet krijgt twee dikke pepermunten
van hem.
„Je moet heel diep onder de dekens blijven, Piet," zegt de dokter,
„dan krijg je nog een heel lekkere drank van mij ook. Zo'n lekkere
bruine, die naar drop smaakt."
Piet kan haast niet lachen, zijn ogen doen zo'n pijn. Hij wil maar
liever slapen.
„U moet hem maar veel drinken geven," zegt de dokter tegen moeder, „hij zal wel geen trek hebben in z'n boterham en z'n prakje. En hij
mag volstrekt niet bij de wieg van Mariannetje komen, anders krijgt
die kleine baby óók nog mazelen."
Piet slaapt haast de hele dag. Hij heeft helemaal geen zin om in de
prentenboeken te kijken, die moeder naast zijn bedje heeft neergelegd.
Maar de volgende dag is hij al een beetje beter. Zijn hoofd brandt niet
meer, en zijn ogen doen geen pijn meer. Maar de rode pukkeltjes zijn
nog lang niet weg, en Piet heeft ook nog geen trek in eten.
Piet vindt het eigenlijk wel een beetje leuk om ziek te zijn! Vader
en moeder verwennen hem zo. Vader brengt een tros druiven voor
hem mee. Die staan op een schaaltje bij zijn bed, en hij mag er iedere
keer een van pakken. Hij krijgt wel vier glazen limonade, en een grote
zakdoek van vader met eau de cologne er op.
Als de dokter vier dagen later weer komt, zegt hij dat Piet al mooi
beter wordt. Maar hij moet toch nog in zijn bedje blijven.
Daar moet Piet van zuchten. Hij vindt dat hij nu al lang genoeg in
bed heeft gelegen.
„Mag ik er uit?" zeurt hij tegen moeder, „'t is hier zo saai, alleen in
de slaapkamer."
„Nee hoor," zegt moeder, „je moet er nog één dag in blijven. Zal
moeder je plaatjes geven om te knippen?"
Een poosje zit Piet stil te knippen. Maar dat verveelt hem al gauw.
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„Is de dag nog niet om?" roept hij weer, als hij moeder in de gang
hoort.
Moeder komt weer even bij hem zitten. Maar dan zegt ze: „Hoor
eens, Piet, nu moet je een grote jongen zijn. Moeder moet boven gaan
kamers doen, nu moet je niet meer roepen. Anders komt moeder nooit
klaar, 't Is heus niet zo erg om een poosje alleen te zijn. Denk eens aan
Mariannetje, die staat toch óók alleen in 't kamertje hiernaast?"
„Mag ze niet bij me?" vraagt Piet. Maar moeder zegt: „Zou je dan
willen, dat dat lieve kindje óók mazelen kreeg? Neen, als alle rode
pukkeltjes weg zijn, mag je weer bij Mariannetje, hoor!"
Moeder gaat naar boven, en Piet gaat weer plaatjes knippen. Maar
hoor, in 't kamertje naast de grote slaapkamer klinkt een geluidje, 't Is
Mariannetje, ze begint te huilen.
Piet luistert er naar. Zou moeder het niet horen?
„Moes!" roept hij, „Mariannetje huilt!" Maar moeder hoort hem
niet, want boven gaat de stofzuiger.
„Stil Marian," roept Piet weer. Maar daar stoort Mariannetje zich
niet aan. Ze begint nog harder te schreeuwen.
„Wat een stout kind," zucht Piet, „en ze heeft nog wel net een flesje
gehad. Ik denk dat haar rammelaar uit de wieg gevallen is."
Piet gaat rechtop in bed staan. Nu kan hij net in de spiegel van de
linnenkast kijken.
De pukkeltjes zijn toch heus haast weg, denkt Piet, als hij naar het
jongetje in de spiegel kijkt. En als de pukkeltjes weg zijn, mag ik naar
Mariannetje toe, zegt moeder.
O, nu denkt Piet er niet aan dat hij niet uit zijn bedje mag. Hij klimt
over de rand, om zijn gezicht
van dichtbij in de spiegel te bekijken. Zie je wel, de rode vlekjes
zijn haast weg.
O, nu krijgt Piet een plan. Op
de wastafel staat een mooi busje
met witte poeder er in. Dat

wrijft vader altijd over zijn gezicht, als vader zich geschoren heeft.
Vlug pakt Piet een stoel. Ja, nu kan hij net bij het busje, en het
wil open ook. Piet strooit wat poeder in zijn hand, net als vader, en
wrijft dat over zijn wangen en zijn voorhoofd. Zie je wel, nu is er niets
meer van de mazelen te zien! Nu mag hij wel naar Mariannetje toe!
Piet loopt vlug naar het kleine kamertje. Mariannetje is meteen
stil, als ze Piet ziet. Ze begint tegen hem te lachen.
„Ja stouterd," bromt Piet, „nou lach je. Zie je wel, ik dacht het wel,
je rammelaar is weer gevallen."
Piet raapt de rammelaar op en legt hem op het wiegedekentje.
Direct pakken de kleine handjes er naar, vrolijk slaat Mariannetje
tegen de kant van de wieg.
Maar o wee, daar gaat de deur open. „Wat doe jij hier, stoute
jongen?" zegt moeder boos. „Gauw, naar je bed! En wat zit er op je
gezicht, wat heb je uitgevoerd?"
Piet is in een wip weer in de grote slaapkamer. „Foei," bromt moeder, „moet dat lieve kindje nu óók ziek worden, je bent een stoute
jongen, hoor!"
„Ja maar," zegt Piet beteuterd, „ik had heus eerst de mazelen weggemaakt met vaders poeder. . . . "
Nu begrijpt moeder hoe het komt dat Piet zo wit ziet. En ze moet
er toch heus een beetje om lachen. „Gelukkig dat je haast beter bent,"
zegt ze, „'t is nu niet meer zo besmettelijk. Maar je mag heus niet meer
uit je bed, Piet, anders word je wéér ziek."
Als de dokter de volgende morgen komt, mag Piet er uit. Dat is een
feest! En gelukkig heeft Mariannetje geen mazelen gekregen.
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JVLijn broertje
\

k heb een heel lief broertje,
met beentjes dik en bruin.
Zijn wagen staat de hele dag
daar buiten in de tuin.
Hij sabbelt op zijn vuistje,
en stopt het in zijn mond.
Zijn mooie nieuwe rammelaar
gooit hij steeds op de grond.
Ik raap hem telkens voor broer op,
en brom: „Wat ben je stout!"
Maar o, die deugniet weet zo goed,
hoeveel ik van hem houd!
43

m\
Van een kikkertje,
dat niet tegen de kou ko n
, O, H E T IS T O C H LANG N I E T
prettig om maar een kikker te zijn!"
Brakkie, het kleine kikkertje, zat met een
bedroefd gezicht aan de kant van de sloot, en
vouwde zijn voorpootjes over zijn nat, glimmend buikje.
„O, o," zei hij nog eens met een bibberende
stem. Hij zuchtte diep, en keek met zijn kleine, bolle oogjes over het water heen, dat
zachtjes tegen de kant klotste. Twee grote
tranen rolden over zijn wangen, en na die
twee volgden er steeds maar meer. Maar niemand zag het en niemand hoorde het. Want
het was al donker en de rietpluimen aan de
slootkant ritselden heen en
weer in de wind: rssss —
rssss — rssss —
Arme Brakkie, wat had
hij een verdriet. En toch zou
je zeggen, dat hij alles had,
wat een kleine kikker maar
verlangen kan. Een vader

en een moeder, twee lieve broertjes en een prachtige groene sloot om
in te wonen. Maar aan dat alles dacht Brakkie nu niet. Hij dacht
alleen maar aan dat ene, dat hem zo bedroefd maakte. Hij rolde nu
haast om van het huilen. En omdat kikkers geen zakdoek bij zich
kunnen hebben, moest hij de tranen zo maar met zijn pootjes wegvegen.
Ja, het was een lelijk geval met Brakkie. Weet je waaróm hij zo
huilde? Omdat hij het zo koud had! En Brakkie kon helemaal niet
tegen de kou.
„Kom," zei zijn moeder wel tien maal op een dag, „wees toch niet
zo flauw! Ben jij nou een flinke, Hollandse kikker? Je zit me daar
maar te kleumen aan de slootkant, je lijkt wel een jongejuffertje!
Spartel eens lekker met Kwekkie en Kwakstaart in het water, dan voel
je de kou niet meer!"
Brakkie was deze zomer pas geboren. Nu, in de zomer had hij natuurlijk niet veel last van de kou gehad. Maar toen de avonden kouder
werden, kon Brakkie soms al rillend en bibberend tegen zijn moeder
aankruipen. En vader, die een oude, wijze kikker was, had zijn hoofd
geschud. „Dat zal die jongen nog lelijk te pas komen, vrrrrrouw, als
het winter is!"
En nu was het winter. De hele dag had het hard gewaaid. Honderden dorre bladeren dansten over de straatweg langs de sloot. O, wat
had Brakkie het koud! De wind blies hard over zijn bloot bibberlijf je,
hij begon hoe langer hoe meer te rillen.
In het grote huis, aan deze kant van de sloot, waren de lampen
al aangestoken. Daar ging het vrolijk toe. En dat was geen wonder,
want er werd vandaag feest gevierd!
In dat huis woonde een klein, dik jongetje met een blonde kuif, en
dat jongetje heette Kees, en hij werd vandaag vijf jaar. Zijn vriendjes
hadden vanmiddag bij hem gespeeld en ze hadden allemaal wilde, fijne
spelletjes gedaan. Maar nu waren de vriendjes naar huis. En Kees zat
in zijn pyama op vaders knie, dat mocht altijd even vóór hij naar bed
ging45
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Brakkie keek met verlangende ogen naar dat mooie, grote huis. Wat
een licht straalde er door al die ramen! Het zou er vast wel lekker
warm zijn. . . . O, en toen kwam er ineens een stout plan op in zijn
kaal kikker kop je!
Hij veegde zijn tranen weg en zette een moedig gezicht. Toen hipte
hij over het grasveldje heen, over de lege bloemperken, tot vlak voor
het huis. Hij sprong op de bank, die voor het huis stond, rekte zich uit
en keek door de glazen deuren.
O, wat was het daarbinnen mooi! De mensen zaten om een groot,
zwart ding heen en daar kwam een rode gloed uit. Kees zat er óók bij,
op de knie van zijn vader, en hij strekte zijn handen naar dat zwarte
ding uit.
Brakkie kreeg ineens een groot verlangen om daar óók te zitten.
Wat zou het daar heerlijk zijn!
Hij sprong om het huis heen. Kijk, die achterdeur stond op een heel
klein kiertje! Mooi zo. In een wip was hij door de keukendeur verdwenen. Daar was gelukkig niemand.
Nu kwam hij in de gang. Hu, wat voelden die stenen koud aan zijn
pootjes!
Ineens ging de kamerdeur open en een stroom van licht viel in de
gang. Met een sprongetje was Brakkie in de kamer. Ja hoor, hier was
het, hij had het wel goed gezien!
Hij wipte regelrecht toe op dat wonderlijke, gloeiende ding. Stilletjes ging hij er naast zitten. O, wat een heerlijk gevoel! Hij werd er
slaperig van, zó lekker was het. Hij legde zijn pootjes op zijn buikje.
Zijn oogjes begonnen zacht dicht te v a l l e n . . . .
„O Vader!" riep een harde jongensstem. „Vader, kijk eens gauw,
een kikker bij de kachel!"
Ineens stonden ze op, al die grote mensen. Brakkie zat stijf van
schrik. "Wel tien handen probeerden hem te grijpen. Hij sprong op en
wipte tussen al die lange benen door naar de hoek van de kamer. Maar
daar stond een klein meisje en ze trok haar jurk stijf om haar benen
heen, zó bang was ze. „O Moeder, Moeder, hij springt tegen mij op!!"
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Radeloos sprong Brakkie heen en weer over het gladde zeil. Dan zat
hij onder de tafel, dan achter de piano, dan onder het voetenbankje.
Zijn poot bleef haken aan de franje van het divankleed. Maar hij
werkte zich weer los en sprong wild van angst op een voetkussen. O, o,
zat hij maar weer veilig aan de kant van de sloot!
„Vader," riep de harde stem van de grote jongen weer, „zal ik uw
wandelstok halen? Dan moeten we hem daarmee opjagen!"
„Ja, ja!" riep een andere grote jongen. Brakkie bleef doodstil zitten.
Zijn oogjes stonden nog boller dan anders, van angst en schrik. Zou
hij hier ooit weer vandaan komen?
Maar toen zei ineens een zacht stemmetje: „Jullie mogen hem geen
kwaad doen, hoor! Hij komt op mijn verjaardag, dus hij is van mij.
En kijk eens hoe bang hij er uitziet! Toe Moeder, mogen de serredeuren
even open, dan kan hij zo weer naar buiten springen!"
„Gauw dan maar," zei moeder, „maar op een kiertje, hoor, want de
kou moet buiten blijven."
In tien tellen zat Brakkie op de stenen stoep, en even later zat hij
weer aan de slootkant.
Hij durfde niets te vertellen aan Kwekkie en Kwakstaart, die
nieuwsgierig vroegen waar hij toch zo lang gezeten had. En vader
schudde weer wijs zijn hoofd en kwaakte: „Die jongen, vrrrrouw,
heeft ook altijd wat!"
Maar Brakkie kroop dicht tegen zijn moeder aan. „Het is hier toch
maar beter dan daar," dacht hij bij zichzelf, „dan moet ik maar kou
lijden. Want naar die grote mensen ga ik nóóit meer toe. Vast niet!"

47

V a n een jongetje, dat moeder met
•wilde nelpen
IMMETJE IS EEN DIKKE J O N G E N VAN VIJF JAAR.
Hij heeft een blond kuifje en blauwe ogen. Maar die ogen lijken
nu haast wel zwart. "Want Pimmetje is boos, heel boos.
Pimmetje is boos, omdat hij moeder moet helpen. Hij moet het speelgoed opruimen en de snippers oprapen. En Pimmetje heeft geen zin.
Anders wil hij altijd wel graag moeders knechtje zijn. Maar vandaag
wil Pimmetje heel de dag tekenen in het nieuwe kleurboek. Dat kleurboek heeft hij van oom Kees gekregen. Er staan bloemen in, en vogels,
en heel mooie figuren.
„Pim!" roept moeder uit de keuken, „ben je al klaar? Moeder komt
tafeldekken."
Pimmetje bromt. Heel langzaam raapt hij de snippers op, één voor één.
Maar hij moet nog méér voor moeder doen. Hij moet de stoelen bij de
tafel schuiven en de slabbetjes neerleggen. En dan moet hij vader gaan
roepen, op de studeerkamer.
Pimmetje bromt al maar door. Maar niemand hoort het, alleen
kleine Nannie in de wieg. Ze ligt op haar ruggetje en maakt geluidjes.
„Prrr, ta-ta-ta-, prrr
"
„Ja," zegt Pimmetje boos, „jij maakt maar pret. Jij hoeft nooit wat
te doen, je hebt een lekker lui leventje."
Hij kijkt in de wieg. Kleine Nannie grijpt met haar
handjes naar Pim's kuif.
„Jij hoeft nooit wat te doen," zucht Pimmetje
weer. „Jij hoeft je 's morgens niet zelf aan te kleden,
en niet je tanden te poetsen met die nare harde
tandenborstel. En je hoeft je kousen niet zelf aan te
trekken, dat is zo moeilijk. En nooit hoef je je eigen
speelgoed op te ruimen, of moeder te helpen. Ik wou
dat ik nog zo klein was als jij."
„Ta-ta-ta," babbelt Nannie, en ze lacht tegen

Pimmetje. Maar Pimmetje is veel te boos om terug te lachen.
Nu is het avond. Pimmetje ligt in bed. Hij probeert altijd om lang
wakker te blijven. Maar het duurt maar heel eventjes, of Pimmetje's
ogen vallen toe. Hij slaapt.
En dan gaat Pimmetje dromen.
Pimmetje ziet in zijn droom de huiskamer. Vader en moeder zitten
aan de tafel, en grote zus Joke, en Bram en Jan. Maar waar is
Pimmetje nu zelf?
Uit de hoek van de kamer komt een geluidje. „Ta-ta-ta, prrr-prrr."
O wacht, daar staat de wieg. Maar in die wieg ligt Nannie niet. In die
wieg ligt. . . . Pimmetje zélf! Nu is gebeurd wat Pimmetje zo graag
wilde, nu is hij weer een kleine baby geworden.
„"Wat eten we, Moeder?" hoort Pimmetje vader vragen.
Moeder licht een deksel van een schaal op. „Knolraapjes met gehakt," zegt ze, „en appelkoekjes toe."
„Fijn, raapjes!" wil Pimmetje roepen, want daar houdt hij juist zo
erg veel van. Maar uit de wieg komt altijd maar hetzelfde geluidje.
Daar komt moeder aan. Ze neemt Pimmetje op haar schoot. Zal hij
nu lekker mee mogen eten?
Maar moeder neemt een flesje vol melk, en stopt het speentje in
Pimmetje's mond.
„Bah," wil hij roepen, „die nare melk! Waarom krijg ik geen knolraapjes met aardappels?" Hij duwt de fles opzij. Maar moeder pakt
hem stevig beet. En tot de laatste druppel toe moet Pimmetje de fles
leegdrinken.
Als de anderen appelkoekjes krijgen, ligt hij alweer in de wieg. „Ik
nog een, ik nog een, moes!" roept Bram. "Wat ruiken die appelkoekjes
heerlijk!
Pimmetje gaat huilen. „Zou het kleintje slaap hebben, Moeder?"
vraagt vader.
„Ik denk het wel," zegt moeder, ,,'k zal hem gauw in de andere
kamer zetten."
Ja, daar ligt Pimmetje nu heel alleen in de zijkamer. En daar blijft
hij de hele middag liggen. Hij hoort hoe Joke en Bram en Jan door de
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gang hollen. Ze gaan buiten spelen, 's Middags krijgen ze van moeder
elk een dikke appel.
Moeder haalt Pimmetje even uit de wieg, en geeft hem een beschuitje
met tomatensap. Pimmetje trekt er een lelijk gezicht tegen. Maar hij
moet het schoteltje tot het laatste hapje toe leegeten.
Daar komt vader binnen. „Moeder, ik neem de jongens even mee
voor een boodschap. Ga je soms ook mee, met Pimmetje in de kinderwagen?"
„Nee," zegt moeder, „'t waait te veel voor Pimmetje, hij is nog zo
klein. Maar weet je wat, laat ik zelf even mee gaan. Trijntje is in de
keuken aan 't strijken, die kan wel op Pimmetje passen."
„Ik wil mee, ik wil óók mee," huilt Pimmetje. Maar niemand begrijpt wat hij zegt. En even later is hij nog alleen in de stille kamer.
Nu wordt het toch al te erg. Pimmetje schreeuwt zo hard hij maar
kan. Hij probeert zich op te tillen, om uit de wieg te klimmen. Zijn ene
been heeft hij al over de rand. En dan — bons! Met een smak valt
Pimmetje uit zijn bed.
En nu is hij tegelijk wakker. „Moeder, Moeder!" roept hij schreiend.
Daar is moeder al.
„"Wat nou?" zegt ze, „ben je uit bed gevallen? Malle jongen, je hebt
zeker zo liggen woelen!"
Ze neemt Pimmetje mee naar de grote slaapkamer, en geeft hem
een slokje water. „Je hebt zeker gedroomd," zegt moeder, „en toen
viel je in je slaap uit bed. Ga nu maar weer lekker in 't hoekje liggen,
hoor jongen."
Pimmetje ligt weer stil in zijn hoekje. Hij is nog een beetje geschrokken. Maar toch moet hij ook lachen om die vreemde droom.
Hè, gelukkig is hij geen baby meer! Het is toch helemaal niet leuk, om
altijd maar zo stil in de wieg te moeten liggen. Het is veel plezieriger
om lekker rond te kunnen lopen, e n . . . . moeder wat te helpen.
„Morgen," denkt Pimmetje, „morgen zal ik weer moeders knechtje
zijn, morgen. . . . "
En dan slaapt Pimmetje in.
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Mijn zusje kreeg van Sinterklaas
twee emmertjes van blik,
twee emmertjes van blik,
en nog een houten juk daarbij,
wat was zij in haar schik!

Zij speelt nu voor boerinnetje,
haar handjes in de zij,
haar handjes in de zij.
Ze gaat naar moe en zegt: „Mevrouw,
koopt u wat melk van mij?"

En moeder zegt: „Boerinnetje,
kom jij eens even hier!
Kom jij eens even hier!
Breng jij mij in dit kannetje
eens voor een cent of vier!"

Nu telt moe haar, zo voor de grap,
vier centen in de hand,
vier centen in de hand.
En zus zegt: „Dank u wel, mevrouzv,
nu ga 'k weer naar mijn land!"

De

auto

van
V eilig
V erkeer

J-E Z I T T E N MET Z'N VIJVEN AAN H E T
ontbijt, vader, moeder, Henk, Bert en Jaapje.
„Dóóreten, jongens," zegt moeder, „'t is al kwart
over acht, om half negen moeten Henk en Bert naar
school."
Jaapje kijkt op de klok. Ja, dat kan hij al, al is hij pas vijf jaar. Dat
heeft Jaapje van Bert geleerd. Bert is tien, hij zit al in de vijfde klas.
Hij leert allemaal moeilijke dingen aan Jaapje, 's avonds in bed. Klokkijken, een strik maken, paardespan breien, en nog veel dingen meer.
Nu zijn ze klaar met eten. Vader gaat uit de Bijbel lezen, en bidden.
„Jaapje," roept Henk, „zoek mijn schooltas eens op!"
„Weet je mijn Franse boekje niet, Jaap?" vraagt Bert, „en breng je
mij straks tot de hoek?"
Jaapje lacht. Hij moet altijd werkjes doen voor zijn grote broers,
maar dat vindt Jaapje wel leuk.
Nu gaan de drie jongens zich aankleden.
„Mutsen op, hoor," zegt moeder, „'t is koud."
„Jongens," zegt vader, „weten jullie dat het vandaag de dag van
Veilig Verkeer is? Kijk maar eens uit of je die auto met die luidspreker
niet ziet."
Een auto met een luidspreker? Daar begrijpt Jaapje niets van. „Wat
betekent dat?" vraagt hij nieuwsgierig.
Onderweg vertelt Bert het aan Jaapje.
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„Kijk," zegt hij, „vandaag gaat de politie extra goed kijken of alle
mensen en alle kinderen wel goed opletten op straat. Of ze wel goed
aan de rechterkant lopen, en of ze niet midden op de weg spelen."
„Ja," zegt Henk, „en oversteken zonder eerst te kijken mag óók
niet."
„Dat weet ik best allemaal," pocht Jaapje, „je rechterhand, dat is
je eethand, hè Henk? En als de politie ziet dat je het fout doet, moet je
dan in de gevangenis?"
„Nee hoor," lacht Bert, „maar dan krijg je een standje."
Nu zijn ze bij de hoek.
Henk en Bert zwaaien tegen Jaapje. En Jaapje zwaait terug, net
zolang tot ze de brug oversteken. Daar is het erg druk. Daar mag
Jaapje nog niet alleen naar toe.
Nu gaat Jaapje weer naar huis.
Eerst gaat hij moeder helpen met boontjes afhalen. Ja, hij is moeders
kleine knecht! Moeder haalt de boontjes af, en Jaap breekt ze doormidden, en gooit ze in de emmer.
Dan gaat hij een poosje tekenen, in zijn mooie tekenboek.
„Jaap," roept moeder uit de keuken, „wil je even een boodschap
voor mij doen? Het zout is op."
Ha, dat vindt Jaap fijn. In de winkel van Boonstra krijgt hij altijd
een snoepje toe.
„Voorzichtig met oversteken, hoor," zegt moeder, „goed op de
tram passen."
't Is druk op straat. Maar Jaapje kijkt goed uit. Hij wacht tot er
van allebei de kanten niets aan komt, en dan holt hij hard naar de
overkant. Nu nog de zijstraat in, waar Boonstra woont.
Ja hoor, hij krijgt een dropje van de kruidenier. En nu maar weer
gauw naar huis, want moeder wacht op het zout.
Kijk, daar komt een auto aan, een dichte, zwarte auto. Wat rijdt
die zachtjes! Jaapje blijft even staan om te kijken.
Maar dan schrikt hij ineens heel erg.
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Uit de auto komt een stem! Zomaar boven uit de auto, net alsof er
iemand op het dak zit.
Hoor, wat zegt die zware bromstem?
„Wil die juffrouw met dat rode hoofddoekje wat meer aan de
rechterkant van de weg fietsen?"
Jaapje kijkt gauw de weg langs. Ja hoor, daar gaat een juffrouw op
de fiets, ze heeft een rood doekje om, en ze fietst gauw dicht langs de
stoep.
De mensen kijken allemaal naar haar. Ze lachen, en de juffrouw
lacht ook.
Maar waar komt die stem toch vandaan? Er zit geen man boven
op de auto, maar er staat wel een klein zwart kastje op. O, en hoor, nu
begint die bromstem alwéér te praten!
„Recht de straat oversteken, moedertje, en niet schuin. Dat is gevaarlijk."
Ja, er steekt net een oud vrouwtje over, die doet het ook al fout.
Jaapje vindt die auto verschrikkelijk leuk. Hij loopt een eindje mee.
Er lopen nog meer kinderen mee.
„Er zit een man in," roept er een, „die praat in die luidspreker, die
boven op de auto staat. Hij ziet alles wat er op straat gebeurt. Pas
maar op, jó!"
Fijn, nu heeft Jaapje de auto van Veilig Verkeer ook gezien! Wat
zullen Henk en Bert daar van opkijken! Die hebben hem vast niet gezien, de school is nog lang niet uit.
Jaapje loopt nog een eindje mee. Jammer, de man zegt niets meer.
Alle mensen doen zeker erg goed hun best.
Nu moet Jaapje toch heus naar huis. Moeder wacht op het zout.
Hij zou nog best een hele poos mee willen lopen, maar dan wordt
moeder ongerust.
Jaap gaat terug. Maar hij moet steeds maar omkijken naar die leuke
auto. Hij loopt achteruit, met de zak tegen zijn buik aan. Hè, begon
die man nog maar eens te praten!
Maar dan i n e e n s . . . .
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„Dat jongetje met die witte zak moet vóór zich kijken als hij op
straat loopt, anders botst hij tegen iedereen op."
O, Jaap krijgt een kleur als vuur. Iedereen kijkt naar hem. En de
jongens, die nog bij de auto lopen, roepen: „Huuu, huuu!"
• Jaap gaat gauw de zijstraat in. Hè, zijn hart bonst er van. Hij vliegt
het hekje in.
„Wat ben je lang weg gebleven," zegt moeder.
Als ze Jaapje's verhaal hoort, moet ze lachen.
„'t Is maar goed dat al die mensen niet meegenomen werden dooide verkeerspolitie," zegt moeder.
„Nou," zegt Jaap, „dan zou de auto gauw te klein zijn."
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