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Rindert Kromhout

De bende van Bram Bloem
Bram Bloem gaat naar de markt.

Zijn vrienden komen eten.

Hij koopt van alles en nog wat.

Heel lief kijkt een hond hem aan.

‘Vooruit, je krijgt wat worst,’ zegt Bram.

En dan is daar een zwarte kat.

‘Vooruit, je krijgt één visje,’ zegt Bram …
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Naar de markt

Bram Bloem is op weg naar de markt.

Zijn vrienden Bob en Mo en Erkan komen eten.

Hij wil iets lekkers voor ze maken.

Eerst een visje uit de zee.

Dan sla met bonen.

Daarna vlees en friet.

En ook nog een toetje.

Wat zullen ze smullen!
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Het is een mooie dag.

Er zijn een paar witte wolkjes te zien.

Meer niet.

Bram loopt straat in, straat uit.

Laan in, laan uit.

Een brug over.

Naar het plein bij de kerk.

Daar is de markt.

Het is er druk.

Heel het dorp koopt hier zijn eten.

Er zijn geen winkels in het dorp.

Alleen die markt is er twee keer in de week.
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Er zijn wel tien kramen.

Je kunt hier kopen wat je maar wilt.

Brood, vlees, fruit.

Sokken en bloemen en kaas.

Alles.

Nou ja, bijna alles.

Voor de rest moet je naar de stad.

Maar Bram houdt niet van de stad.

Al dat verkeer.

Al die mensen.

Hij blijft liever in zijn dorp.
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De hond

Eerst gaat Bram naar de slager.

Daar koopt hij vlees en worst.

Mals vlees en verse worst.

Hij stopt alles in zijn tas 

en gaat verder.
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Een zwarte hond loopt met hem mee.

Bram kent die hond wel.

Hij zwerft hier altijd rond.

Bram is dol op dieren.

Hij geeft ze soms iets lekkers.

Maar vandaag niet,

want het eten is voor zijn vrienden.

Die komen straks op bezoek.

Heel lief kijkt de hond hem aan.

‘Nou, vooruit dan,’ zegt Bram.

‘Eén plakje worst kan er wel af.’
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De kat

Daarna gaat hij naar de visboer.

Hier moet hij even in de rij staan.

‘Is de vis vers?’ vraagt hij.

‘Zo vers als het maar kan,’ zegt de visboer.

‘Ruik maar, dan ruik je de zee.’

Bram snuift.

De vis ruikt naar zout en zilt en zee.

Bram wijst naar een bak met kleine visjes.

‘Geef me maar een zak van die daar,’ zegt hij.

‘Die stop ik in de pan.’
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Ook de visjes gaan in zijn tas.

Weer loopt Bram verder.

Een grijze kat loopt met hem mee.

En de hond is er ook nog.

De kat mauwt luid.

De hond keft.

Bram graaft in zijn tas.

‘Hier, een visje voor jou.

En een stukje vlees voor jou.

Maar nu niet meer zeuren, hoor.

Mijn vrienden komen eten.’

mauw
kef
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