


Loes en Koen mogen vanmiddag van 
juf Els in de poppenhoek spelen.
Koen gaat meteen aan de slag. 
Hij zet alle poppen op de bank.
‘Wat doe je?’ vraagt Loes.
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Koen wijst naar de poppen. 
‘Dat is het publiek en ik ga optreden.’
‘Ga je zingen?’ vraagt Loes.
‘Nee, ik ga moppen vertellen,’ zegt Koen.
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Koen vertelt een mop en moet er 
zelf heel hard om lachen.
Maar Loes begrijpt niets van de grap. 
‘Je moet wel meelachen,’ roept Koen, 
maar Loes luistert al niet meer.
‘Ik weet iets beters,’ zegt ze, terwijl ze 
alle poppen op hun plaats terugzet.
‘Jij bent het kind en ik ben de vader. 
Ik rijd in een vrachtwagen en jij 
moet naar school.’
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Nu moet Koen weer heel hard lachen. 
‘Jij bent een meisje, 
dus je kunt geen vader zijn.’
‘Dat weet ik ook wel,’ zegt Loes, 
‘maar ik kan wel voor vader spélen.’
‘Nou goed dan. Maar ik wil niet 
naar school,’ moppert Koen.
‘Ik ben een ziek kind en 
ik moet naar bed.’
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Loes denkt even na. 
‘Maar als het kind ziek is, kan vader 
niet gaan werken,’ zegt ze dan. 
‘Ik blijf thuis en ga voor je zorgen.’
Het kind Koen gaat op de bank 
liggen en vader Loes legt een 
deken over hem heen.
‘Ik breng je zo een kopje thee,’ 
bromt Loes.
‘Waarom praat je zo gek?’ vraagt Koen.
‘Vaders praten altijd met 
zo’n bromstem,’ weet Loes.
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Koen draait zich op zijn zij en 
doet zijn ogen dicht. 
Loes rommelt in het keukentje 
van de poppenhoek.
Ze zet de kopjes klaar voor de thee. 
Op een bordje legt ze speelgoedtaartjes. 
Dan zet ze alles op een dienblad en 
loopt voorzichtig naar de bank.
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Koen ligt nog steeds op zijn zij.
‘Zo, daar is de thee,’ 
zegt Loes met haar bromstem, 
‘je wordt snel weer beter.’
Koen beweegt niet.
‘Hé Koen,’ roept Loes met haar eigen 
stem, ‘nu moet je weer opstaan.’ 
Maar er gebeurt nog steeds niets.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


