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Dit is Fritzi.  

Ze werkt bij de politie en ze vangt veel boeven.

Het is een raadsel hoe zij dat doet.

Fritzi is namelijk heel erg verstrooid.

Haar sleutels hangen om haar nek.

Anders ligt ze er zomaar op te slapen.

Soms weet Fritzi nét iets te gauw 

wie de boef is.

Nou ja, dat denkt ze.

En dan houdt ze graag vast aan haar idee.

Het liefst van alles … doet zij een dutje.

Zomaar ergens of thuis op de bank.

Zo lekker!

Dit is Frieda.
Zij is de dochter van Fritzi.

Ze is 9 jaar en ze zit in groep 6.

Frieda let altijd goed op haar moeder.

Als haar moeder iets te snel werkt 

en meteen weet wie het gedaan heeft 

terwijl dat niet klopt …

Dan moet Frieda zelf op onderzoek uit!

Fritzi en Co



Dit is Midas, de oudste zoon van Fritzi.

Hij is 11 jaar en hij zit in groep 8.

Ook hij helpt zijn moeder vaak.

Hij let goed op.

Of hij zoekt zelf dingen uit.

En hij stelt zijn moeder vragen …

Lastige vragen.

Dit is Rens. 
Hij is de jongste zoon van Fritzi.

Rens is 7 jaar en hij zit in groep 4.

Hij snapt niet altijd wat er gezegd wordt.

En dan plagen Midas en Frieda hem een beetje.

Ze noemen hem suffie.

Daar heeft hij een grote hekel aan.

Hij wil ook meedoen!
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Naar het circus!
Er is een circus in de stad.

Niet zomaar een circus.

Het is het beroemde circus Pronto!

‘De clowns zijn heel goed,’ zegt Midas.

‘Overal in de stad hangen hun hoofden.’

‘Hè?’ schrikt Rens.

‘Niet echt, suffie,’ lacht Midas.

‘Ik bén geen suffie,’ zegt Rens.

‘Er hangen foto’s van de clowns,’ vertelt Frieda.

‘Ze heten Rudo en Kami.’

‘Díé zijn heel beroemd,’ zegt Fritzi.

‘Er staat een stuk over hen in de krant.

Eerst was er alleen Rudo.

Kami kwam er pas later bij.

Maar die heeft nu al veel geleerd.

Morgen gaat Rudo iets heel aparts doen.

Hij heeft een robot: Zweefkip.

Een soort vogel is het.
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En die laat hij vliegen tot in de nok.’

‘Wat is de nok?’ vraagt Rens.

‘Het hoogste punt in de tent,’ legt Frieda uit.

‘Gaan we daarheen, mam?’ 

‘Vooruit!’ zegt Fritzi.

‘Ik wil die vogel ook weleens zien!’

De volgende dag gaan ze op pad.

Ze zien de tent van het circus al van ver.

Hij heeft mooie witte en rode strepen.

Voor de kassa staat een lange rij.

‘Gaan jullie maar even rondkijken,’ zegt Fritzi.

‘Ik blijf hier wel wachten.’

Dat willen Midas, Frieda en Rens graag!

Er staan veel wagens op het veld.

‘Daar wonen de mensen van het circus,’ weet Frieda.

‘En de dieren!’ roept Rens.

Je kunt de paarden horen snuiven.

Een kameel schommelt langzaam over het veld.
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Dan klinken er harde stemmen.

Ze komen uit een gele wagen.

De wagen ziet er vrolijk uit.

RUDO staat er met grote letters op.

Maar de mensen daarbinnen zijn niet vrolijk!

Ze schreeuwen tegen elkaar.

‘De clowns hebben ruzie,’ fluistert Midas.

Rens en Frieda blijven van schrik staan.

‘Ik ben de hoofdclown!’ roept de één.

‘En jij bent mijn helper.

Knoop dat goed in je oren!’

Dat moet Rudo zijn, denkt Frieda.

‘Maar ik kan ook heel veel!’ roept de ander.

‘Ik kan zeven ballen in de lucht houden.

En ik kan salto’s maken.

En wel tien bellen blazen, in één keer!

Ik wil een grotere rol.’

Dat moet Kami zijn.

‘Die krijg je niet,’ lacht Rudo.

‘Ik ben hier de beste!

En dat blijft zo.’

Rens kijkt opzij.

‘Die is niet aardig, hè?’ vraagt hij.

‘Nee,’ zegt Midas.

‘Kleed je nu maar aan!’ zegt de ene clown.

‘Jij wilt toch altijd vroeg klaarstaan?’
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Er klinkt lawaai in de wagen.

Iemand schuift dingen opzij.

‘Waar is mijn pruik?’ gilt de ander nu.

‘Ha, ha, die is goed.

Jij dacht dat je van alles kon.

Je kunt niet eens je pruik op je hoofd houden!’

De deur van de wagen gaat open.

Een lange clown stapt naar buiten.

‘Duiken!’ zegt Midas.

Alle drie schieten ze weg achter de wagen.

Ze gluren om een hoekje. 

‘Dat is Kami,’ fluistert Frieda.

‘Rudo is klein en dik.’

Dat weet ze van de foto’s in de stad.

Kami kijkt rond.

Hij gaat op zijn hurken zitten.

Hij gluurt onder de wagen.

Ziet hij nu hun voeten?

‘Hé daar!’ roept hij.

Nu komen ze alle drie overeind.

‘Hebben jullie mijn pruik gezien?

Zo kan ik niet optreden!’

Kami plukt aan zijn blonde haar.

Nee, dat is geen gezicht voor een clown.

‘We helpen wel zoeken,’ zegt Frieda.
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Ze speuren tussen de wagens.

Ze gluren in de kooien.

En, ja hoor, daar ligt de pruik!

Tussen de geiten.

Een van de geiten wil er net een hap uit nemen.

‘Hier!’ roept Frieda.

De geitenman komt er ook bij.

Hij klimt vlug in de kooi.

‘Net op tijd,’ zegt hij.

‘Dat zou die geit niet overleefd hebben.’

‘Mijn pruik ook niet!’ roept Kami.

Hij aait zijn pruik en zet hem op.

Nu is hij een echte clown.

Dan klinkt de gong.

Kami holt weg.

‘Tot straks!’ roept Midas hem na.

Rudo is nog in zijn wagen.

‘Hollen!’ roept hij, ‘je komt te laat!’

Hij lacht hard.

‘Pfff. Sukkel!’

Bijna wil Rens nog iets terugroepen.

Maar Frieda trekt hem mee.

‘We moeten naar mama,’ zegt ze.

‘De show gaat beginnen!’

Een show met clowns die ruzie hebben.

Gaat dat wel goed?



15

Geacht publiek
Midas en Frieda nemen Rens bij de hand.

Samen rennen ze naar de kassa.

Daar staat Fritzi.

‘Waar bleven jullie nou?’ vraagt ze.

‘De clowns …,’ begint Rens.

Maar Fritzi luistert niet meer.

Ze wil nu snel naar binnen.

Hè, hè, er zijn nog plaatsen vrij.

Helemaal vooraan!

‘Daar durft niemand te zitten,’ zegt Fritzi.

‘Iedereen is bang voor de dieren.’

‘Pfff,’ lacht Rens.

‘Het is juist leuk hier.

Je kunt de dieren bijna aaien.’

Daar is de baas van het circus.

Hij heeft een zwarte hoge hoed op.

Zijn snor heeft lange punten.

‘Is die echt?’ vraagt Rens.

‘Moet je eraan trekken,’ zegt Frieda.

‘Dan weet je het.’

Nu begint de baas te praten.

‘Geacht publiek,’ zegt hij.

‘Welkom bij circus Pronto.

Eerst ziet u de paarden.
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Zij gaan voor u dansen in de piste.’

‘Dat is dat ronde veld,’ zegt Frieda tegen Rens.

‘Daar in het midden.’

Er klinkt harde muziek.

En daar springen zes paarden de piste in.

Ze hebben rode pluimen op hun koppen.

Oei, ze komen wel dichtbij.

Frieda kijkt opzij naar Rens.

Hij krimpt in elkaar.

En hij knijpt zijn ogen dicht.

‘Je bent toch niet bang?’ fluistert Frieda.

‘Tuurlijk niet,’ zegt Rens.

Hij zit al weer rechtop.

‘Doe je ogen maar dicht,’ zegt Midas.

‘Ik neem wel wat foto’s.’

Maar Rens kijkt juist heel goed.

Want na de paarden …

komen de kleine hondjes! 

Zij springen door hoepels met vuur.

Dat vindt Frieda zelfs eng.

En dan …

‘Geacht publiek,’ zegt de baas weer.

‘Met veel plezier vraag ik uw aandacht …

Hier zijn de beste clowns ter wereld.

Het zijn: Rudo en Kami!’

De baas zwaait één arm opzij.



De mensen klappen luid.

Maar er gebeurt niks.

Nu kijkt de baas naar de zijdeur.

Zijn gezicht staat donker.

Frieda ziet Kami al staan.

Maar waar is Rudo?

En weer roept de baas: ‘Rudo en Kami!’

Opnieuw klinkt er een hard applaus.

En nog steeds gebeurt er niets.

Frieda en Midas kijken naar elkaar.

En dan weer naar de baas van het circus.

De baas plukt aan zijn snor.

Hij draait er nog veel langere punten in.

Hij lacht een beetje raar.

‘Geacht publiek,’ roept hij.

‘Ik kondig aan: clown Kami!’

Iemand begint te klappen.

En dan nog een paar mensen.

Even later klapt iedereen.

De mensen willen het vast gauw vergeten.

Ze komen hier voor een mooie show.

Dan maar met één clown.
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Wat is er toch gebeurd? denkt Frieda.

De clowns hadden ruzie …

Heeft Kámi Rudo soms opgesloten?

In zijn eigen woonwagen?

Dat kan toch bijna niet?

Kami was zo aardig …

Maar wat zegt haar moeder altijd?

Je kunt niet aan iemands neus zien of hij een boef is.

Weer kijkt Midas naar Frieda.

Hij gebaart met zijn hand.

Hij vindt dat zij moet gaan kijken.

Frieda zit op het hoekje.

Die kan zo wegglippen.

Midas niet, die moet voor Fritzi en Rens langs.

Frieda tikt Fritzi zacht aan.

‘Mam, plassen.’ 

Ze maakt geen geluid.

Ze vormt de woorden met haar lippen.

Fritzi fronst.

Frieda trekt een heel benauwd gezicht.

Dan knikt Fritzi.

Zo snel als ze kan, sluipt Frieda naar de uitgang.

De trap van de grote tent kraakt een beetje.

‘Ssssst!’ doen een paar mensen. 

‘Zo kunnen we de clown niet horen.

Kijk nou toch wat hij kan!

Hij is nog beter dan Rudo!’
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Snel kijkt Frieda naar de piste.

Kami blaast net tien bellen in één keer.

Hij loopt op zijn handen over de wip.

En hij maakt wel vijf salto’s!

Het publiek klapt en stampt.

Ze juichen Kami toe.

Heeft Kami dan toch iets gemeens gedaan?

Om van die Rudo af te zijn?

Om eindelijk te laten zien wat hij kan?
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Fritzi en Co
Dit is Fritzi.

Ze werkt bij de politie en vangt veel boeven.

Dit zijn haar kinderen: Frieda, Midas en Rens. 

Zij helpen vaak en dat is maar goed ook.

Want Fritzi is soms net iets te snel.

Ook deze keer als ze meteen weet wie de boef is.

Frieda en Midas denken dat dat niet klopt.

Ze hebben zelfs foto’s die dat bewijzen.

Maar Fritzi wil niet luisteren.

Ze is eruit, vindt ze zelf.

Wat nu?

Lees alle boeken over Fritzi en haar kinderen! 

Spannend en supergrappig (AVI E4).
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