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ELMAR EN JIPPER

Hoppa! 
Jipper springt blij tegen Elmar en zijn moeder op. 
Eindelijk, daar zijn jullie weer, lijkt ze te zeggen. 
Elmar heeft haar vorig jaar voor oma uitgezocht in 
het asiel. Jipper was de mooiste en allerliefste 
hond die ze hadden. Een vuilnisbakkenras. 

Omdat oma nu ziek op bed ligt, 
komen Elmar en zijn moeder haar helpen. 
Elmar mag Jipper uitlaten, helemaal alleen, 
zonder zijn moeder. Zij blijft bij oma. 
Jippie, dat is nog eens leuk!
‘Hoi oma.’ Elmar geeft haar een dikke zoen. 
‘Au, au, ik kan me nauwelijks bewegen,’ 
klaagt oma als ze hem vast wil pakken.
‘Mag ik echt alleen met Jipper naar buiten?’ 
‘Ja, dat mag. Als je de riem met twee handen 
vasthoudt, kan er niets gebeuren. Ga maar snel, 
want ze moet nodig een plas doen. Dag lieverd,’ 
zegt oma.

Jipper trekt stevig aan de lijn. 
Kom op, sneller, sneller, zeggen haar rappe 
poten. Elmar draait de riem rond zijn pols 
en zet zich schrap.
‘Af Jipper, doe een beetje normaal!’ 
Gelukkig, ze houdt op met trekken. 
‘Wacht even, mag ik mee?’
Elmar kijkt verbaasd om. Een meisje, ongeveer 
net zo oud als hijzelf, rent achter hem aan. 
‘Ik speel nooit met meisjes,’ antwoordt hij. 



Ze komt naast hem lopen. 
Jipper springt enthousiast tegen haar op. 
‘Ik woon naast je oma. We laten soms samen 
de hond uit als ik niet naar school hoef.’
Aha, het nieuwe buurmeisje, daar heeft 
hij eigenlijk helemaal geen zin in. 
Waarom mag zij mee met de hond? 
Het is toch een beetje zíjn hond, 
niet die van haar.
‘Ik heet Dunya, en jij?’
‘Ik niet.’
Dunya tuimelt van de stoeprand af 
van het lachen. 
Dat valt dan weer mee, denkt Elmar. 
Ze snapt in ieder geval mijn grapjes.
‘Dat weet ik ook wel. Het is een meisjesnaam.’
‘Ik heb een jongensnaam, maar die is geheim.’ 
‘Ik vind jou cool,’ lacht Dunya.
‘Oké, ga dan maar mee.’

‘We kunnen naar het park lopen, daar zijn veel 
vrienden voor Jipper,’ stelt Dunya voor.
‘Mij best. Weet jij wat er met de haren van 
Jipper is gebeurd?’

‘Hihi, mooi hè? Je oma heeft haar zelf geknipt. 
Nu is ze een beetje een punkie. Ik vind het wel leuk.
Elmar kijkt nog eens goed naar Jippers haren. 
Mwah, erg fraai ziet het er niet uit. 

´



ONTSNAPT

In het park zijn veel honden. 
Een spikkelhond komt enthousiast aanrennen. 
Jipper stopt onmiddellijk zodra ze het beest met 
wilde sprongen dichterbij ziet komen. Ze verstopt 
zich achter de benen van Elmar. Dat vindt de 
andere hond superspannend en hij springt – baf! – 
tegen Elmars benen aan. Elmar kukelt achterover 
en valt bijna op Jipper.

‘Au!’ roept hij boos, terwijl hij overeind krabbelt.
‘Jipper, kom hier, Jiiiipper… kom!’ 
Verbaasd kijkt Elmar om. 
Dunya en Jipper rennen het park uit, 
met de spikkelhond achter hen aan. 
Dan pas ziet hij de riem in zijn hand met 
een lege halsband. 
‘Jipper, Jipper!’ Elmar spurt er nu 
ook achteraan. Hij ziet Dunya om de 
hoek verdwijnen. 
Ze heeft een grote voorsprong.
Als hij op de hoek is, ziet Elmar hoe de 
wilde hond terugkeert. 
Hij snuffelt even aan Elmars 
hand, alsof hij zeggen wil: zo slecht 
bedoelde ik het niet, hoor, en rent dan 
verder naar het park. 
Maar waar is Jipper naartoe? 
Elmar rent of zijn leven ervan afhangt, 
maar het lukt hem niet om Dunya en 
Jipper in te halen. Hij raakt uitgeput. 
In de verte ziet hij Dunya op de stoep 
gaan zitten, ook zij is doodop.
Jipper verdwijnt uit het zicht.



‘Hoe vinden we haar terug?’ vraagt Elmar 
als hij eindelijk bij Dunya is.
‘Zoeken, gewoon zoeken. Ze zal ooit 
stoppen met rennen en dan vinden we haar.’
‘Oké, maar waar?’
Dunya haalt haar schouders op en begint 
te lopen in de richting waar ze Jipper 
voor het laatst zag. 
‘Jiiiipper, Jiiiipper, koekjes, kom maar!’ 
Elmar roept tot zijn keel pijn doet, 
maar er verschijnt geen Jipper.
‘Een bruine hond met zwarte vlekken en 
witte pootjes?’ vraagt een oude man die 
krom op zijn stok leunt.
‘Ja! Weet u waar ze is?’ juicht Dunya.
De man wijst met zijn stok de richting aan. 
‘Maar je zult hard moeten rennen. 
Ze is verdraaid snel.’
Ja, dat had Elmar ook al gezien. Razendsnel is ze. 
Ze rennen in de aangewezen richting, maar 
nergens is een spoor van Jipper te bekennen.
Het hart van Elmar begint steeds harder te bonzen. 
Komt het van het rennen, of komt het omdat hij 
bang is voor wat oma zal gaan zeggen? 

Het is de eerste keer dat hij alleen met de hond 
naar buiten mag en dan gaat het meteen fout. 
Oma denkt dat hij groot is, maar nu voelt hij zich 
klein. Het liefst zou hij gaan huilen, maar dat kan 
natuurlijk niet als er een meisje bij is.



BIJ HET SLOOPBEDRIJF

Dunya raakt buiten adem. Ze stoppen samen 
even met rennen om uit te puffen. 
‘We moeten wel blijven lopen,’ hijgt Elmar. ‘Als 
we hier blijven staan, vinden we haar zeker niet.
Jiiiipper… Jiiiipper!’
‘We vragen het aan iedereen. Er is vast iemand 
die haar heeft gezien.’ 
Aan de overkant van de straat staat een 
groepje jongens te kletsen.
‘Hebben jullie onze hond gezien?’ vraagt Dunya. 
Onze hond, denkt Elmar. Het is toevallig wel 
oma’s hond, en ook een beetje die van mij. 
‘Welke kleur?’ vraagt een lange slungel met 
een wijde afzakbroek.
‘Bruin met zwarte vlekken, witte pootjes 
en punkhaar.’
‘Die kant op,’ wijst de jongen. 
‘Ik zag haar bij het sloopbedrijf lopen.’ 
De andere jongens lachen. 
Elmar en Dunya lopen erheen. 
De sloperij ligt net buiten het dorp. 
Elmar is daar ooit stiekem gaan kijken. 

Van oma mag hij daar niet heen. Hij twijfelt, 
maar als Jipper daar is, dan moet hij haar zoeken.
Elmar loopt naar de poort van de sloperij. 

Hij kijkt voorzichtig om de hoek of de baas ergens 
loopt. Hij heeft van oma gehoord dat het een erg 
onvriendelijke man is. 
‘Niet roepen hier,’ fluistert Dunya. 
‘Als we in de buurt komen, ruikt Jipper ons wel.’ 



Ze sluipen het terrein op. 
De baas is nergens te zien. 
Er liggen overal bergen dakpannen en stenen. 
Daarachter liggen oude balken en kapotte deuren 
op wankele stapels. Ze zouden zo om kunnen 
vallen. Alles wat nog gebruikt kan worden als 
er ergens een huis wordt gesloopt, sleept de 
eigenaar blijkbaar hiernaartoe. 
Elmar trapt in de scherven van een kapotte ruit. 
Gelukkig heeft hij schoenen met dikke zolen aan. 
Verderop staan oude ligbaden en wc’s. 
Wat een troep, denkt Elmar.
‘Hier vinden we haar nooit. 
Het terrein is zo groot,’ zegt hij.
‘Wat wil je dan? Zonder haar 
teruggaan naar je oma?’
‘Vind jij het niet gevaarlijk hier?’
‘Natuurlijk is het hier gevaarlijk. 
Voor ons, maar ook voor Jipper. 
Daarom moeten we haar zo snel mogelijk vinden.’ 
Dunya sluipt gebukt tussen de stapels stenen. 
Ze kijkt naar links en rechts. 
Elmar volgt en kijkt ook waar Dunya al 
gekeken heeft. Geen spoor van Jipper.

‘Sssst.’ Elmar duikt weg achter een paar deuren. 
Hij sleept Dunya met zich mee. Gehurkt wachten 
ze af wie er voorbijkomt. Het is de baas, met een 
grote, zwarte hond aan de lijn.
‘Grrrrrr,’ gromt de hond in de richting van de 
kinderen. Het hart van Elmar gaat hard tekeer. 
De hond zal het misschien kunnen horen. 
Sssst, zegt Elmar in gedachten tegen zijn hart.



‘Af, Kazan!’ zegt de man. Hij sleept de hond mee 
naar een hok. Kloink! Daar horen ze de kooi 
dichtvallen. Gelukkig, die zit in zijn hok. 
Ze durven zich niet te verroeren. 
De man komt terug en loopt naar de uitgang. 
Bij het hek stopt hij. Hij steekt een sleutel in 
een kastje in de paal en loopt naar buiten.
‘Rrrrrrrrrrrrt,’ klinkt het hek als het langzaam 
achter hem dichtschuift.
‘O nee! We kunnen er niet meer uit,’ 
fluistert Elmar.
‘Dan klimmen we eroverheen.’
‘Heb je die pinnen niet gezien op het hek?’
‘We vinden wel een uitgang.’ 
Elmar kijkt naar het puntige hek en de hoge 
muur die de rest van het bedrijf afsluit van de 
buitenwereld. Dat wordt dus moeilijk.
De man rijdt weg in zijn oude, gammele vrachtauto. 
Ze kunnen tevoorschijn komen. Meteen begint 
Kazan hard te blaffen. Hij heeft hen gezien. 
‘Jiiiipper… Jiiiipper!’ roept Elmar. 
Op de straat verderop horen ze de jongens lachen. 
Ze komen dichterbij. 
Elmar kan ze nu zien door het hek.

‘Wat doen jullie daar?’ roept een van de jongens.
‘Jipper zoeken, die was toch hier?’
Luidkeels beginnen de jongens te lachen.
‘Wat een dropjes, hè? Je kunt ze alles wijsmaken. 
Haha, alsof wij het zouden zeggen als we 
haar gezien hadden.’
‘Wat een gemene rotstreek!’ gilt Dunya. 
‘Haha, zie er nu maar eens uit te komen. Het 
kan hier knap koud worden ’s nachts,’ roept een 
van de jongens, voordat ze samen wegslenteren. 
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om de boeken met korting 
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