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1. het is een dief!

jip heeft een plan.
hij voelt zich zo blij.
‘ik vraag het aan pap en mam!’
‘nee, dat doe ik,’ zegt joep.
hij wijst naar de broers.
‘het is ook ons plan.’
‘niet!’ roept jip. ‘het is mijn plan!’
jip rent snel weg.

in de zaak ruikt het naar brood.
pap bakt het brood.
mam helpt een klant.
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jip springt en hij roept.
‘mam! pap! mag het?’
‘wat mag?’ vraagt mam.
‘ons plan!’ roept joep.
‘MIJN plan!’ roept jip.

mam kijkt boos.
‘doe eens stil.’
ze knikt naar de klant.
‘wat kan ik voor u doen?’
jip wordt bleek.
die klant kent hij.
‘dat is brok,’ zegt hij zacht.
joep knikt.
‘hij is een boef.’
‘ik zag hem eerst,’ zegt jip.
‘niet,’ zegt joep. ‘ik.’

jip staart naar brok.
wat erg!
mam heeft het niet door.
brok steelt vast het geld.
‘ik wil een plak brood,’ zegt brok.
mam kijkt raar.
‘niet een heel brood?’
‘nee, een plak,’ zegt brok.
‘meer hoef ik niet.
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mijn vriend is maar klein.’
jip kijkt op.
wie is de vriend van brok?

‘pas op, mam,’ zegt joep plots.
maar mam let niet op.
brok pakt de plak brood.
dan loopt hij snel weg.
‘mam, mam!’ gilt jip.
‘niet nu,’ zegt mam.
‘ik heb geen tijd voor je plan.’



7

mam kijkt om zich heen.
‘waar is die man nou?’

‘het is een dief!’ roept joep.
‘ik zag hem eerst!’ roept jip.
mam denkt na.
‘het was maar een plak.
dat is niet zo erg, toch?’
‘wel,’ zegt jip.
‘hij moet straf,’ vindt joep.
dat vindt jip ook.
‘een tik op zijn bil.’


