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EEN SLUW PLANNETJE

Een rood schoolbusje stond in zijn eentje 
te mopperen in de garage. 
‘Naar school. Naar de garage,’ zei het busje. 
‘Terug naar school. Weer naar de garage. Iedere 
dag hetzelfde. En op zaterdag en zondag sta ik 
in een saaie werkplaats. 
Me kapot te vervelen. Wat een sleur. 
Ik wil wel eens iets anders.’ 

Nu was het schoolbusje niet alleen 
ontevreden, het was ook slim. 
Tijdens de ritjes van en naar school 
had het goed op de chauffeur gelet. 
Het wist inmiddels precies hoe je een 
schoolbusje moest besturen. 

Zo kwam het dat het rode schoolbusje die 
ochtend een plannetje bedacht. Een sluw 
plannetje. Het busje wachtte geduldig tot 
de chauffeur kwam aanfietsen. De man floot 
een opgewekt deuntje. Hij stapte af en zette 
zijn fiets tegen de muur. Vervolgens opende 
hij de garagedeur en nam plaats achter het 
stuur van het busje. Toen stak de chauffeur 
het sleuteltje in het contact. Hij startte 
de motor en wilde wegrijden. Net als op 
andere schooldagen. 

Het busje bromde echter niet braaf, 
zoals anders. Het kuchte. 
De chauffeur fronste zijn voorhoofd. 



Het busje begon harder te kuchen. 
En nog harder. Het kuchen werd hoesten. 
De chauffeur krabde onder zijn pet. 
Hij keek bezorgd. Inmiddels hoestte het 
busje alsmaar harder en harder. 
Het stond te rillen op zijn wielen. 
Zwarte rookwolken kringelden uit zijn uitlaat. 
Het schoolbusje leek nog roder dan anders. 
De chauffeur stapte uit om te kijken wat 
er aan de hand was. 
Daarop had het slimme, rode schoolbusje 
gewacht. Het stopte met hoesten, 
gaf opeens gas en ging er met een 
flinke vaart vandoor! 
De chauffeur bleef stomverbaasd 
op de stoep achter. 
‘De groeten,’ zei het busje, 
en het toeterde luid. 
‘Ik ga er vandaag eens een leuke 
dag van maken!’

ALLEEN OP WEG

In de zijspiegel zag het busje de chauffeur. 
De man zwaaide wild met zijn armen. 
Uit onmacht begon hij zelfs op en neer te 
springen. Dat was best grappig om te zien. 



Maar het busje had geen tijd om lang naar de 
chauffeur te kijken. Het was druk op straat. 
Auto’s, brommers en fietsers slingerden en 
kronkelden langs elkaar heen. Het busje kwam 
ogen tekort. Als hier maar geen ongelukken van 
komen, dacht het benauwd. Het voelde best 
onwennig, zo zonder oplettende chauffeur aan 
het stuur. Een beetje angstig zelfs. Maar alle 
nieuwe dingen zijn nu eenmaal eng tot je ze zelf 
een tijdje gedaan hebt. 

Zo verging het ook het slimme, rode 
schoolbusje. Al vlug snelde het in zijn 
eentje door het verkeer alsof het nooit 
anders had gedaan. Het busje zigzagde 
behendig tussen grote vrachtwagens door. 
Het stopte beleefd voor overstekende 
oude dametjes. Het zwierde over rotondes. 
Het toeterde uitbundig naar andere 
schoolbusjes. 
‘Jippie,’ zong het rode schoolbusje. 
‘Bochtje hier, stoplichtje daar. Zo gaat-ie fijn!’ 

Op straat stonden mensen verbaasd stil 
als ze het rode schoolbusje zonder 
chauffeur voorbij zagen racen. 
‘Zag je dat?’ zeiden ze tegen elkaar. 
‘Een busje met helemaal niemand aan 
het stuur. Als dat maar goed afloopt.’ 
Het busje genoot van alle aandacht en 
knipperde vrolijk met zijn lichten. 



‘Dit is stukken beter dan die stomme 
schoolritjes,’ zei het busje. 
‘Dit wil ik elke dag wel!’

Na een tijdje werd het busje echter doodmoe 
van al dat draaien, remmen en toeteren. 
Het reed steeds langzamer. Het deed kalm 
aan op rotondes om niet duizelig te worden. 
En het stopte extra lang voor oude dametjes 
die wilden oversteken. Voor toeteren had het 
busje de puf niet meer. Er reden trouwens ook 
geen andere busjes meer om naar te toeteren, 
want de scholen waren al begonnen. 
‘Poeh, poeh,’ pufte het rode schoolbusje. 
‘Ik kan wel wat rust gebruiken. Even de 
olie laten zakken. Ik wist niet dat je zo 
moe kon worden van een vrije dag.’ 
Het busje besloot een parkeerplaatsje te 
zoeken. Het vond een mooie plek onder een 
grote boom en parkeerde in de schaduw. 
‘Ziezo,’ zei het busje. ‘Tijd voor een dutje.’ 
Het zette de motor af. 

TWEE HEEL ZWARE JONGENS

Maar van slapen kwam helemaal niets terecht. 
De portieren van het busje werden opeens wijd 
opengetrokken. Een enorme man hees zich op 
de stoel van de chauffeur. 

‘Kijk eens aan,’ zei hij. Zijn stem galmde in 
het lege busje. ‘Een busje zonder chauffeur. 
En met het sleuteltje nog in het contact. 
Dat noem ik nog eens mazzel hebben.’ 
De man was vreemd gekleed. Hij droeg een 
soort zwart met wit gestreepte pyjama. 



Er zaten vuile plekken op de knieën en 
ellebogen. De buik van de man was zo dik 
dat die tegen het stuur klemde. 
‘Nou moe,’ zei hij. ‘Dat past ook maar net.’ 
Het busje kreunde onder zijn gewicht.
En het werd nog erger want er stapte een 
tweede man in. Hij was zelfs nog groter en 
dikker dan de eerste. Ook deze man droeg 
eenzelfde soort pyjama met vieze vegen. 
‘Maak eens plaats, Bert,’ zei hij. 
Met een zucht plofte de man op een stoel neer. 
Het arme busje deinde heen en 
weer op zijn wielen. 

‘Au, mijn vering,’ kermde het in stilte. 
‘Mijn arme banden.’ 
Het busje besloot dat het nooit meer 
zou mopperen op schoolkinderen die 
op zijn vloertje sprongen. 

Dikkerd nummer twee schoof 
ongemakkelijk in zijn stoel heen en weer. 
‘Tjonge,’ zei hij. ‘Ik kan hier mijn billen 
gewoon niet met fatsoen kwijt.’ 
Bert grinnikte vanachter het stuur. 
‘Wat wil je, Henkie? Het is een 
schoolbusje. Geen overvalwagen. 
En wij zijn bepaald geen jongens meer.’ 
‘Hé, hé’ protesteerde de ander. 
‘Ik ben nog steeds een jongen, hoor. 
Een ZWARE jongen.’ 
‘Zeg maar gerust een LOODZWARE jongen,’ 
zei Bert. Hij porde in de dikke buik van 
Henkie. Die antwoordde met een luide boer. 
De mannen barstten in rauw gelach uit. 
Het klonk als voedertijd in de dierentuin.



BOEVEN

Nadat de twee mannen waren 
uitgehinnikt, nam Henkie het woord: 
‘Goed, we zijn ontsnapt. Wat is nu 
het plan? We hebben niks.’ 
Bert schudde zijn hoofd. 
‘Dat is niet helemaal waar,’ zei hij. 
‘We hebben inderdaad geen pistool. 
En we hebben alleen deze stomme 
gevangenispakkies. Zo kunnen we niet 
over straat. Maar we hebben wel dit busje.’ 
Henkie keek hem vragend aan. 
‘Dat is toch duidelijk,’ zei Bert. ‘Een ramkraak.’ 
‘Ah, een ramkraak.’ 
Het gezicht van Henkie klaarde op. 
‘Had dat meteen gezegd.’ 
‘Precies,’ zei Bert. 
‘We rijden met dit busje een winkel binnen. 
We pikken de spullen, verkopen die en we 
hebben weer volop geld.’ 
‘Ik ben dol op ramkraken,’ zei Henkie. 

‘Altijd al geweest.’ 
Hij wreef verheugd in zijn handen. 
‘Er gaat niks boven een mooie ramkraak. 
Rondvliegend glas. Scheurende gevels. 
Een enorme rotherrie. 
Heerlijk, ik kan niet wachten!’ 

‘Dat zul je wel moeten,’ zei Bert. 
Henkie keek hem teleurgesteld aan. ‘Hoezo?’ 
‘Man, denk toch eens na,’ zei Bert bozig. 



‘We wachten tot na sluitingstijd. Dan is het 
lekker stil. En voordat iemand de politie kan 
waarschuwen, zijn wij allang weg.’ 
‘O,’ zei Henkie. 
Hij krabde nadenkend aan zijn enorme buik. 
‘Ja. Dat is eigenlijk wel zo slim.’ 
Bert bekeek hem afkeurend. ‘Wanneer wilde 
jij gaan ramkraken dan? Op koopzondag? 
Wou je er soms spaarzegels bij? 

Geen wonder dat de politie je gepakt heeft. 
Wat een sukkel ben je toch.’ 
‘Nee, jij bent slim,’ zei Henkie kwaad. 
‘Jij slaat een mooi figuur als vette zebra. 
Dat is nog eens een jongensdroom die uitkomt.’ 

Op die manier ruzieden de 
mannen een poos verder. 
Dat gaf het rode schoolbusje de 
gelegenheid om over de situatie na te 
denken. Die twee dikke mannen in hun 
rare pyjama’s waren ontsnapte boeven. 
Ze wilden HET BUSJE gebruiken om 
een winkel te beroven. Ze zouden het 
pardoes door de winkelruit naar binnen 
rijden en de boel leegroven. 
Het busje rilde bij de gedachte. Dat ging 
vreselijk pijn doen. Het zou straks helemaal 
in de kreukels liggen. Zijn bumper, zijn 
koplampen, zijn rode motorkap. Alles kapot. 
Het moest iets doen. En vlug ook. Voordat 
die twee boeven uitgekibbeld waren…
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