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naar huis

wen loopt op de stoep.

de zon schijnt fel.

koen is er ook bij.

koen is de broer van wen.

hij is al tien.

hun school is uit.

ze gaan naar huis.

kijk daar, roept wen.

ze wijst naar een boom.

daar zit een mus.

nou en, zegt koen.

een mus in een boom.

dat zie je best vaak.

zijn zus is boos.

ze is nog maar zes.

maar ze is niet dom.



8

weer wijst wen naar een boom.

er zit een mees op een tak.

nou en, zegt koen.

een mees op een tak.

ook dat is niet raar.

een mees kan dat.

een mus kan dat ook.

hoog in een boom.

fijn op een tak.

dat is wat ze doen.

wen zegt niets.

ze kijkt naar een bloem.

heel laag in het gras.

daar zit ook iets.

is dat een dier?

het is wit en grijs

en het zit heel stil.

er ligt een veer bij.

en nog een.

maar het is geen mus

en het is ook geen mees.

wat kan het dan zijn?



9

roe koe, zegt het dier.

roe koe, roe koe.

ik weet het al, roept koen.

het is een duif.

ze is ziek.

haar poot is stuk.

wen ziet het ook.

ze kijkt koen aan.

wat gaan ze doen?

die duif hoort niet hier.

koen is niet bang.

hij pakt het dier op.

kom, zegt hij.

we gaan naar huis.

 



kuif de duif

wen en koen staan bij de deur.

door het raam zien ze mam.

die loopt al naar de gang.

wat gaan we doen, vraagt wen.

mam wil geen duif in huis.

en pap ook niet.



11

laat mij maar, zegt koen.

ik weet wel wat.

hij doet zijn jas om de duif.

dag koen, zegt mam.

dag wen.

hoe was het op school?

leuk, zegt wen.

heel leuk, zegt koen.

ik heb iets voor jou.

hier in mijn jas.

maar je mag het niet zien.

het is nog niet af.

je mag het pas zien

als het af is.

leuk, zegt mam.

daar hou ik wel van.

ik kijk niet.

kom maar vlug.

snel gaat koen de trap op.

wen loopt met hem mee.



12

koen legt de duif op een stoel.

het dier is bang

en haar poot doet pijn.

roe koe, hoort wen.

roe koe, roe koe.

de duif kijkt hen aan.

ze heeft een kuif op haar kop.

ze is moe, zegt wen.

maar ze mag niet op de stoel.

dat zien pap en mam.

is er plek in de kast?

vast wel, zegt koen.

ik leg er wel een broek voor.

dan zien ze haar niet.

heeft de duif al een naam?

nog niet, zegt wen.

dan noem ik haar kuif, zegt koen.

kuif de duif.

dat is leuk, zegt wen.

kuif mag bij ons in huis.

tot haar poot weer heel is.

koen legt kuif in de kast.



fijn op een trui.

dan legt hij er een broek voor.

kuif is niet meer te zien.

mam weet van niets.

pap weet van niets.

dit kan niet mis.
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