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RIJK 

De bel gaat.
‘Ze is niet thuíhuís!’ roep ik vanuit de keuken. 
Ik sla de deur van de koelkast dicht. 
Mijn moeder heeft de loterij gewonnen. 
Sindsdien gaat de bel de hele tijd. Mensen die 
we niet eens kennen, willen ons geld hebben. 
Of een beetje ervan.
Van mij mogen ze alles hebben. 
Maar ja, met mij willen ze niet praten. 
Ze zijn op zoek naar mijn moeder. 
Ik neem een hap van mijn boterham. 
Sal, mijn cavia, zit op het aanrecht. Hij likt 
pindakaas van mijn hand. Hij heeft altijd honger.
De avond dat we die prijs wonnen, knaagde 
hij het telefoonsnoer doormidden. 
Hij zal wel gedacht hebben: ik wil ook een feestje. 
Mijn moeder zwaaide met het snoer. 
Ze leek wel een cowboy met een lasso. 
‘Hartstikke kapot!’ riep ze. ‘Die gekke cavia vreet 
alles op wat ie tegenkomt. Hoe moet ik nou aan 
iedereen vertellen dat we rijk zijn?’
‘Bel met je mobiel,’ zei ik. 

‘Ja hoor, Luuk,’ zei ze toen. ‘Weet je wel 
wat dat kost. Sal blijft voortaan in zijn hok!’
Mijn moeder won één miljoen euro. 
En ze stopte meteen met houden van Sal. 
Daarom vind ik al dat geld maar niks.
De bel gaat weer. Iemand drukt heel lang 
op de knop. 
‘Ja ja,’ roep ik, terwijl ik opsta. 
‘Pas op dat je geen kramp in je vinger krijgt!’
Met Sal op mijn arm loop ik naar de voordeur. 
Ik doe open en knipper een paar keer met mijn ogen. 



CURSUS 

Voor de deur staat een kip. 
Geen echte, maar iemand die verkleed is als kip. 
‘Jaaa!’ roept hij blij. 
Een stukje achter hem staat een kuiken. 
‘Welkom in De kip-en-kuikenshow!’ 
roepen ze in koor.

Ik kijk vast heel verbaasd, want Kip vraagt: 
‘Kijk je soms geen tv? De kip-en-kuikenshow. 
Je weet wel, waarin ik met bekende mensen praat.’
Ik heb geen idee wat hij bedoelt.

‘Eh, ja, tuurlijk,’ zeg ik.
Ik krijg een raar gevoel in mijn buik. We hebben 
toch niet weer iets gewonnen? Niet nóg meer geld! 
Mijn moeder weet helemaal niet hoe dat moet, 
rijk zijn. Ze wordt er alleen maar zenuwachtig van. 
Gelukkig zag ze een advertentie in de krant. 
Over een cursus Rijk zijn kun je leren.
‘Mijn moeder is naar een cursus,’ zeg ik. 
‘Ben jij Luuk?’ vraagt Kip.
‘Ja,’ zeg ik. ‘Hoe weet jij dat?’
‘Jouw moeder heeft een grote prijs gewonnen, hè,’ 
gaat Kip verder. ‘Het was overal op het nieuws. 
Hoe is dat nu eigenlijk voor jou?’
Ik staar hem aan.
‘Eh,’ zeg ik. ‘Nou…’ 
‘Vast niet altijd even makkelijk, hè Luuk,’ zegt Kip. 
Hij schudt met zijn hoofd. De rode kam op zijn 
kop wiebelt heen en weer. 
‘En daarom zijn Kuiken en ik hier. Vanavond 
kom je in onze show. Op televisie. Wij willen 
jouw verhaal horen! Ik nodig je uit om met 
ons mee te gaan in díé bus.’ 
Met zijn vleugel wijst hij naar achteren.
Half op de stoep staat een groot ei geparkeerd. 



EI

Ik kijk om me heen. 
De buren van de overkant staan voor 
het raam. Ze lachen en zwaaien. 
Meneer De Wit van hiernaast staat op 
de stoep. Hij steekt zijn duim op.
Ik moet ook lachen. 
‘Hè, hè,’ zegt Kip. 
‘Zo mag ik het zien. Pak je jas, dan gaan we.’
‘Mijn moeder…’ begin ik.
‘Die weet ervan,’ zegt Kip snel. 
‘Straks komt ze ook naar de studio. Leuk hè!’
‘Sal,’ zeg ik dan. Ik houd hem omhoog. 
‘Die moet wél mee.’
Kip doet een grote stap achteruit. 
‘Absoluut niet,’ zegt hij. 
‘Geen dieren in de studio. Hup, pak je jas maar.’
Ik ren de gang in en pak mijn vest.
‘We komen op tv,’ fluister ik tegen Sal. 
‘Niet te hard knorren, 
anders word je ontdekt.’ 
Ik stop hem in mijn zak.

Buiten staat Kip op me te wachten.
We lopen naar het ei. 
Ik klim erin en kijk nog even om. 
De mensen in de straat zwaaien.
‘Wel allemaal tv-kijken vanavond!’ roep ik 
vlak voordat Kip de deur van het ei dichtgooit. 
 



NOG DRIE KINDEREN

Binnen lijkt het ei een beetje op een camper. 
Achterin is een tafel met een bank eromheen. 
Drie andere kinderen kijken me aan. 
Dat had ik niet verwacht. 
Ik steek mijn hand op. 
‘Ga daar maar zitten,’ zegt Kip. 
‘We hebben een flinke tocht voor de boeg.’
Kuiken start en we rijden weg.
‘Hallo,’ zeg ik. ‘Ik ben Luuk.’
Een meisje kijkt op van haar puzzelboekje. 
‘Hoi, ik ben Kat.’ 
Naast haar zit een jongen met een 
blauw petje op. Hij knikt kort. ‘Stan.’
‘En ik ben Griselda,’ zegt het andere meisje op de 
bank. ‘Kom erbij!’ Ze klopt op de plek naast haar. 
‘Zeg maar Zelda hoor, dat doet iedereen.’
Stan grinnikt.
Zelda’s ogen stralen. Om haar gezicht dansen 
vlechtjes met glimmende kraaltjes.
‘Wat doen jullie hier?’ vraag ik.
‘Wij?’ vraagt Zelda. ‘Wat jij hier ook doet, schatje. 
We gaan beroemd worden. We komen op tv!’ 

En dan doet ze iets raars.
Ze geeft een klapzoen op mijn wang. 
Ik krijg weer een raar gevoel in mijn buik. 
Maar dit keer is het wel een fijn raar gevoel. 



FILMSTER

Op tafel liggen zakjes chips. Stan scheurt 
er een open en houdt het voor mijn neus. 
‘Enne, hoeveel hebben jouw ouders gewonnen?’ 
vraagt hij. 

Ik verslik me bijna in een chippie. 
‘Hoe bedoel je?’
Zelda giechelt. Ze wijst naar Kat. 
‘Eén miljoen euro.’ 
Dan wijst ze naar Stan en naar zichzelf. 
‘Allebei twee miljoen. En jouw ouders?’ 
‘Eén miljoen,’ zeg ik dan. 
‘En nu?’ vraag ik. 
‘Nu gaan we naar de studio,’ zegt Stan. 
‘En vanavond komen we op tv. Als de kinderen 
van de nieuwe miljonairs of zo. Ik vind het wel vet. 
Ik heb De kip-en-kuikenshow vaak gezien. Jullie?’

Ik kijk naar Kip en Kuiken, 
die voor in het ei zitten. 
De radio staat aan. 
‘… diefstal ontdekt,’ hoor ik de nieuwslezer zeggen. 
Kip gebaart druk met zijn vleugels. 
‘Vanavond word ìk ontdekt,’ zegt Zelda. 
‘Als filmster, ik voel het.’
Stan rolt met zijn ogen. 
‘Potje kaarten tot we er zijn?’ vraagt hij aan mij.
‘Goed,’ zeg ik en ik kijk nog even snel naar Zelda. 
Ik wed dat ze een heel goeie filmster zou zijn. 



OP SLOT

Plotseling stopt het ei. Stan en ik zijn met ons vijfde 
potje pesten bezig. Kat vult haar puzzels in. Zelda 
heeft haar ogen dicht. Aan de glimlach op haar 
gezicht te zien, droomt ze dat ze al een filmster is. 
Kip en Kuiken stappen uit. 
‘Moet je zien!’ roept Stan.
We kijken uit het raam.  
‘Wow, ze zetten hun koppen af,’ fluistert Zelda. 
‘Oei, dat zijn geen knapperds! Nu snap ik waarom 
ze die pakken dragen!’
‘Sst,’ zegt Kat. ‘Volgens mij hebben ze ruzie.’
Kip schreeuwt in zijn mobiele telefoon.
‘Mario, waar ben je?’ verstaan we. 
En: ‘… net op de radio… dit ei valt veel te 
veel op… politie… die rotkinderen!’
We kijken elkaar aan.
‘Rotkinderen?’ vraagt Zelda. 
Stan fronst zijn wenkbrauwen. 
‘Politie? Hier klopt iets niet.’ 
Hij klimt over de tafel en loopt naar de deur. 
‘Even wat vragen,’ zegt hij. 
Hij duwt de deurklink omlaag. Klik, zegt de klink. 

‘Hij zit op slot,’ zegt Stan. 
Kat klopt op het raam. Kip en Kuiken zien 
ons en zetten meteen hun koppen weer op. 
De deur gaat open. 
‘Ga jij eens heel snel terug naar je plaats,’ 
snauwt Kuiken tegen Stan. 
Stan fronst weer en loopt terug naar ons. 
‘Zijn we er al bijna?’ roep ik. 
Maar ik krijg geen antwoord.
Kuiken start het ei weer. 
‘En wat nu?’ vraagt hij aan Kip.
Kip slaat met zijn vleugel op het dashboard.
‘Mario heeft morgen die andere wagen pas. 
Dus vannacht moeten we ons verbergen.’
Hij kijkt onze kant op. ‘Nog heel even, hoor,’ 
roept hij vrolijk. ‘We zijn zo bij de studio.’



MIS

Ik heb het koud. Ik weet dat er iets mis is. 
Heel erg mis. Maar ik kan niet nadenken. 
En niet bewegen. Het is alsof ik zit 
vastgevroren op de bank. 
Niemand zegt meer iets. 
We rijden over een hobbelig weggetje en 
staan stil naast een grasveld. Er ligt veel afval 
op de grond. Alsof mensen hier parkeren om 
hun vuilnisbak te legen. 
‘Ik doe het ei op slot. Dat is voor jullie eigen 
veiligheid,’ zegt Kip tegen ons. 
Hij stapt uit en Kuiken volgt. ‘Braaf zijn, hoor!’
Hij trekt de deur dicht.
‘Volgens mij zijn dit niet de echte Kip en Kuiken,’ 
zegt Stan, zodra Kip en Kuiken weg zijn. 
‘Ik heb ze weleens in een ander programma zonder 
pak gezien. Toen zagen ze er heel anders uit.’
‘Komen we niet op televisie?’ vraagt Zelda. 
‘Wat doen we hier dan?’
Ik sla mezelf voor m’n kop. 
‘Geld,’ zeg ik. ‘Onze ouders hebben allemaal heel 
veel geld. Waren die van jullie vanmiddag thuis?’
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