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Jij of jij

Het is alsof zijn voeten de baas zijn. 

Ze lopen als vanzelf de Hopstraat in.

Door de wijk van Sintel, 

voorbij de rode tent van Maks.

Daar is de Ringweg al! 

Er staan bordjes: oerwoud – dierenpark

Een wolf! denkt Pieter opeens.

Mama is toch heel erg vóór de wolf.

Dat heeft ze pas nog gezegd. 

Dat het prima is dat er weer wolven zijn. 

Op de heide en in de bossen.

Voor één nacht mag er dan wel een wolf in de flat.

Toch?

De poort van Het Oerwoud staat op een kier. 

Pieter klopt aan. ‘Hallo!’

Geen antwoord.



13

Hij klopt nog een keer en roept: ‘hal-lo!’

‘Ja,’ roept een stem, ‘loop maar door.’

Er staat een man met een puntsnor en een hoedje.

‘Kun je niet lezen, jongen?’ zegt hij vriendelijk. 

Pieter slikt. 

‘Toch wel,’ zegt hij stoer.

‘… Ik kom voor de dieren.’

De man lacht. 

‘Ja, maar we zijn niet open.

Vandaag niet en morgen ook niet.’

Pieter schudt zijn hoofd. 

‘Ik ben hier voor, eh, voor de oppas.’

‘O.’ 

De man trekt een mondhoek op. 

‘De meeste dieren zijn al weg, jongen.’  

Pieter fronst. 

‘Het stond toch in de krant?’

‘Ja … in de krant van gisteren.’

Pieter krabt in zijn haar.

Juist, ze krijgen de krant altijd van de buren.

Stom hoor.

‘Jongen, zijn je oren stuk?’

‘Hè … nee?’

‘Zei ik dat alle dieren weg zijn, nee toch?’

De grote dieren natuurlijk wel, legt de man uit. 

Fred de gorilla en Nella de neushoorn.

Zelfs voor het nijlpaard is er al oppas.



‘En de wolf?’ vraagt Pieter.

De man schudt zijn hoofd.

‘De wolven, alle vijf, zijn naar een ander park.’

‘Jammer.’

‘En voor de schatjes hebben we ook al een plek!’

Pieter fronst. ‘Schatjes?’

‘Onze apen en de panda,’ legt de man uit. 

‘Dieren waar iedereen mee op de foto wil.’

Oké dan, het is beter zo.

Geen dier, geen gedoe, geen boze mama.

De man tuit zijn lippen.

Hij tokkelt met zijn vingers op de map. 

‘Jongen, heb jij thuis toevallig een zwembad?’ 

‘Nee …’

‘Jammer. 

Anders kreeg je Kub, de ijsbeer, mee.’

Pieter grinnikt, een ijsbeer, die man is gek!

‘En een uil?’ vraagt hij dan.

Vorige week hebben ze naar een film gekeken.

Er zat een uil in die heel slim was.



Dat vond mama erg leuk.

Maar de man schudt zijn hoofd: 

‘De vogels blijven hier.’

Pieter laat zijn armen hangen, jammer dan.

De man zet zijn hoedje recht. 

‘Luister, er zijn ook dieren die niemand wil.’

‘Welke dan?’

‘De oude Sandra,’ klinkt het ietwat somber.

‘En voor Piep hebben we ook nog geen oppas.’

Pieter knippert. 

‘Piep?’

‘Een jonge struisvogel, een héél lief beest.’

De man steekt twee vingers in de lucht. 

‘Wie je ook neemt, ze zouden echt heel blij zijn.

Het is niet leuk als niemand je wil, snap je?’

Ja, denkt Pieter, ik snap het.

Of nee, ik snap het niet.

‘Ahum … je ouders weten toch dat je hier bent?’

‘Ja hoor, mama is gek van dieren.’



16

De man met het hoedje heet August. 

Hij werkt al twintig jaar in Het Oerwoud. 

’Als je vragen hebt, laat maar komen.’

Pieter knikt en puft.

In zijn hoofd gaat het alle kanten uit.

Het Oerwoud heeft een probleem 

en hij kan helpen.

Maar als hij helpt, heeft hij zelf een probleem.

Pieter wijst naar de glazen bak. 

‘Is … is Sandra gevaarlijk?’

‘Gevaarlijk?’ August wrijft over zijn kin. 

‘Is je mama erg bang van spinnen?’

Pieter schudt zijn hoofd.

Mama pakt spinnen met haar handen 

en dan zet ze die op het balkon.

Natuurlijk niet zulke joekels als Sandra.

Een oude vogelspin, bijna zo groot als zijn hand.

Ze woont al heel haar leven in Het Oerwoud.

Piep is nog maar net in het park.

Hij woonde in een dierentuin in Duitsland. 

‘Het zou fijn als iemand hem koos,’ zegt August. 

‘Anders moet hij twee dagen in een klein hokje.’

Pieter duwt zijn tong tegen zijn wang.

Hij kijkt op naar Piep.

Zo groot, die dikke poten, zijn grappige kop.

‘Wie wordt het?’ vraagt August.

‘Eh,’ Pieter steekt zijn arm uit en wijst.

‘Doe die maar.’





Pieter komt hijgend de keuken in.

Zweet op zijn voorhoofd, rode wangen. 

‘Ben je al terug?’ vraagt mama.

‘Ja, Sokan moest … naar zijn opa.’

‘En jullie werk voor school dan?’

‘O, dat is klaar … hebben wij een doos?’ 

‘Doos,’ mama krabt aan haar kin. 

‘In de kelder. 

Wat is er, jongen, je doet een tikje vreemd.’ 

‘Niks hoor.’

Traag loopt Pieter de trap af.

Met één hand houdt hij zijn pet vast.

‘Nog even geduld, Sandra,’ mompelt hij. 

Piep geeft meteen een ruk aan het touw. 

Alsof hij wil zeggen: weg hier. 

‘Veel plezier,’ roept August nog.

‘Ja, dag.’

Met grote passen gaat Pieter achter Piep aan.

Door de houten poort, de stoep op.

Wat gaat Piep snel, Pieter moet bijna rennen.

‘Rustig maar.’ 

Hij draait het touw om zijn pols.

‘Hou hem goed vast,’ heeft August gezegd.

‘Als hij er vandoor gaat, haal je hem nooit in. 

18 en 19
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Bah, wat is die kelder een monsterplek.

Het ruikt er naar regen en oud papier.

Daar, onder de trap ligt een doos.

Er liggen nog wat oude kranten bij ook!

Dat is handig.

Want volgens August verstopt Sandra 

zich graag.

Piep is acht maanden oud,’ zei August.

Hij moet dus nog veel leren.

Wat hij allemaal niet mag:

Een hondje laten schrikken.

‘Niet doen, Piep!’

Zomaar door een raam gluren.

‘Dat is niet netjes, Piep.’

Naar een pet happen.

‘Piep!’



Pieter legt de pet in de doos. 

‘Dag Sandra,’ fluistert hij.

Zijn stem bibbert, zijn hart bonkt in zijn keel.

Een roodknie, heeft August gezegd. 

Zie je de rode haartjes op haar poten?

Ze is alleen eng als je niet goed kijkt.

En als ze bijt, doet het maar een beetje pijn.

‘O ja.’ Pieter legt een vinger op zijn mond. 

‘Niemand weet dat je hier bent, snap je?

Je bent een saaie oude spin, Sandra.’

August zei dat ze twintig jaar oud was. 

Dat is als een mens die honderd jaar oud is.

En dat je niet door rood mag lopen.

Pieter moet drie keer aan het touw trekken. 

‘Wachten, Piep! 

Stop nou.’ 

De jonge struisvogel blijft staan. 

Hij draait zijn kop alle kanten uit.

Wat ziet hij er schattig uit, en grappig.

Als mama hem ziet, vindt ze hem vast leuk. 

Het licht springt op groen.

‘Nu mogen we oversteken, Piep, hup maar.’

20 en 21

20 en 21



Pieter heeft een sok in de doos gelegd.

Daar zit de spin nu onder, doodstil.

Net opa die een dutje doet, maar zonder snurken. 

Er wordt op de deur geklopt. 

‘Pieter,’ roept mama, ‘ik wil je kamer poetsen.’

‘Moet dat nu?’

Het is of Piep weet waar hij naartoe moet.

Ze rennen de wijk van Sintel door

en draaien dan de Hopstraat in.

‘Niet zo snel,’ zegt Pieter telkens weer. 

Er drupt zweet van zijn neus. 

Opeens blijft de struisvogel staan.

Hij tilt zijn staart op. 

‘O nee,’ zegt Pieter nog.

Maar dat helpt natuurlijk niks.
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‘Wij zoeken oppas,’ staat in de krant.
‘Voor de dieren uit ons dierenpark.’
Pieter is gek op dieren, maar zijn moeder niet.
Pieter gaat toch even kijken. 
Bijna alle dieren zijn al weg.
Alleen Sandra en Piep zijn er nog.

Welk dier kiest Pieter? 
De jonge struisvogel Piep?
Of toch de oude vogelspin Sandra?
Lees het verhaal dat jij wilt.

In dit bijzondere boek op AVI M4 kies je zelf 
het verloop van het verhaal. Als Pieter een 
dier gaat kiezen, ontwikkelt het verhaal zich 
in twee richtingen. En de bladzijden zijn dan 
letterlijk doormidden geknipt.
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