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Toen Boppa klein was
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'Waarom zit dat hart daar?'
Boppa lacht.
'Weet je wanneer je een hart maakt?
Als je verliefd bent.
Bij de veer zet je je eigen naam.
Bij de punt moet de naam van het meisje.'
Willem zegt: 'BJ is vast van Bob-Jan.
Zo heet jij.
Heb jij dat hart gekerfd?
Ha ha, was je verliefd?
Wie is DB?'
Boppa lacht.
'Ja, ik was verliefd.
Luister maar naar het verhaal van het hart.

De Dikke Boom is oud, heel oud.
Toen ik klein was, stond hij er al.

Mijn broertje Joost en ik speelden er altijd.
Op een dag kwam er bezoek ...'
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Bob-Jan zakt uit de Dikke Boom
'Hoera, maar niet heus,' zegt hij.
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'Bob-Jan! Joost!' roept moeder.
'Kom eens!
Tante Trui is er met jullie nichtje Dientje.'



Tante Trui en Dientje

Tante Trui zit op een stoel.
Ze zit zo recht, net een paal!

'Jullie hebben geen zitvlees,' lacht moeder.
'Ga maar weer naar buiten.'
Tante zegl:'Dientje mag wel mee.

Maar maak je niet vies, Dientje!''Wat zijn jullie al groot!' zegt tante.
'Hoe gaat het op school?'
'Goed, tante,' zeggen Bob-Jan en Joost braaf.
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Moeder knikt en zegt:
'Wandel het pad maar op en neer.

En mannen ... blijf bij Dientje.'Moeder praat met tante.
Het duurt wel een half uur.

Dientje zit netjes stil.
Maar Bob-Jan gaapt en Joost draait.
Daarna draait Bob-Jan en gaapt Joost.
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Een hol in de tuin De Dikke Boom heeft dikke wortels.
Tussen die wortels is een hol.
Het is donker en diep.
Dientje rilt.
'Wat is dat voor hol?'vraagtze.
'Daar woont Pluis,' zegt Joost.
'ls hij lief?' vraagt Dientje.
'Kan ik hem zien?'
'Hij slaapt nu,' vertelt Bob-Jan.
'lk weet niet of je hem kunt zien.
Kijk maar eens goed.'
Dientje steekt haar hoofd bijna in het hol
'Hallo, Pluis, ben je daar?' vraagt ze.

Bob-Jan knipoogt naar Joost.
'Pas op, Dien!' roept hij opeens.
'H¡j b¡jt in je neus!'
Met een gil wipt Dientje op.
Haar been zakt in het hol.
'Help, help!' roept Dientje.
Joost trekt haar uit het hol.
Haar witte schoen is zwart. @
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Was dat niet saai, Boppa?
Gewoon maar het pad op
en neer?

En of!
Daarom maakte ik een plan
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Dientje wandelt op het pad.
Haar jurkje is wit.
Haar sokjes zijn wit.
Haar schoenen zijn wit.

Ze maakt kleine pasjes.
Zo worden haar schoenen niet vies.

Bob-Jan vraagt:
'Wil je eens wat zien?
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Er zit een hol in onze tuin!' ---, ,

'ls dat eng?' vraagt Dientje.
'Welnee,' zegl Bob-Jan.
'ls het vies?' vraagt Dientje.
'Nee hoor,' zegt Bob-Jan.
'Dan wil ik het zien ,' zegt Dientje.
'We moeten van het pad af ,'zegt Bob-Jan
'Dat mag niet!' roept Dientje.
'Een klein stukje maar,' zegl Bob-Jan.
'Het is bij de Dikke Boom.'



Joost weet iets Ieuks

Dientje huilt.
Ze is heel boos.

Dat was wel een beetje
gemeen, Boppa!
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lk had het zo niet bedoeld
Ze moest niet in het hol

zakken.
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Ze stampt met haar schoen op het pad.
Haar zwarte schoen.
'Kijk, wat je hebt gedaan!' gilt ze.

Bob-Jan bromt: 'lk maak het goed.'
Hij knielt bij Dientje neer.

l-{ij plukt wat gras.
Met het gras veegt hij de schoen af.

De schoen wordt alleen maar viezer,
Nu is hij zwart en groen!

Joost wil Dientje troosten.
'Kom mee,' zegt hij.
'Bij de Dikke Boom staan bloemen.
Daar woont een heel mooi dier.'
'ls hij niet eng?' vraagt Dientje bang
'Welnee,' zegt Joost.
'Het is maar een klein diertje.
Hij doet niks.'
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van een vlinder Dientje kijkt naar de vlinder.
'Hij is heel mooi,' zegtze.

Wat was dat voor dier,
Boppa?

'Dat zei ik toch,' bromt Joost.
Bob-Jan zegt:'De vlinder heeft een kindje.
Wil je dat ook zien?'
'Ja!' roept Dientje blij.
Bob-Jan zoekt tussen de bloemen.
'Hier heb ik hem,' zegt hij.
'Wil je hem op je hand?'
Dientje kijkt een beetje bang.
Maar ze zegt:'Dat is goed.
Vliegt hij dan niet weg?'
'Hij kan nog niet vliegen,' zegl Bob-Jan.
Bob-Jan legt een rups in Dientjes hand.
'Help!' gilt Dientje als ze het diertje ziet.
Ze smijt de rups in de lucht.
Het diertje landt op haar witte jurk.

Luister maar.

'K¡jk,' zegt Joost.
Hij wijst naar een klein diertje

Dientje gilt: 'Een bij!'
Ze renl weg.
'Kom toch hier,' roept Joost.
'Het is geen bij.
Het is een vlinder!' . .

Bob-Jan lacht hard. '. s
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Voetje voor voetje komt Dientje er weer aan.
'ls het echt geen bij?' vraagl ze.
'Welnee,'zegtJoost.
'ls een bij zo mooi geel en rood?

Dientje slaat naar de rups.
'W"9, vies beest!' gilt ze.
Ze slaat de arme rups dood.
ln haar witte jurkziL een vlek. &

Het is een vlinder!'



, Bob-Jan,' snikt Dientje.
geen kindje van een vlinder.

een vieze rups!'
rups is niet vies,' zegt Bob-Jan boos.

'En je hebt het mis.
Een rups is het kindje van een vlinder.
Als hij groot wordt, wordt hij een vlinder,
Maar nu wordt hij niks meer.
Want hij is dood.
Je bent zelf gemeen!'

Joost zucht en zegt: 'Nu doen jullie alweer stom.
Zullen we naar onze boomhut gaan?'

'ls hij hoog?' vraagt Dientje.
'Dan durf ik er niet in.'
Bob-Jan haalt zijn neus op.
'Dan loop je maar naar het pad.
Maar wij gaan naar onze hut
in de Dlkke Boom.'
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Een nest met een ei Maar ze wil het ei heel graag zien.
'Goed ,' zegt ze.
Ze klimt op de rug van Bob-Jan.
Het wiebelt heel erg!
Met een gil grijpt ze de tak.
Ze Lrappelt met haar voeten.
'Au,' brult Bob-Jan en hij duikt weg.
Daar spartelt Dientje!
Ze klemt zich vast aan de tak.
'Help!' gilt ze.

En Boppa, durfde Dientje
in de hut?

Eerst niet, maar Joost
hielp haar.

Dientje zil in de hut.
Ze kijkt omlaag en zegt bang:
'Als ik maar niet val!'
'Waarom zou je vallen?' vraagt Joost.
'Je zit hier toch fijn?
Er is altijd veel te zien.'

Moeder mees vliegt op van haar nest.
Ze fladdert rond het hoofd van Dientje.
Die gilt nog veel harder.
Moeder mees wordt zo bang: ze laaT een poepje vallen!
De poep spat op het haar van Dientje.
'Wat een geluk dat die poep wit is,' lacht Bob-Jan.

Bob-Jan zegl:
'Weet je dat hier een nest is?
Op die tak daar.

\'\?
I 'Hij past goed bij je witte jurk!' @

Een mees broedt al een week op een ei.
Dat moet je zien!'
Bob-Jan wijst naar het nest.
'Je kunt er wel bij,' zegt hij.
'Dan moet je op mijn rug gaan staan.'
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Dientje kijkt naar de tak.
Ze durfl niet zo hoog.
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Bob-Jan krijgt straf!

Hoe liep dat af, Boppa?

Dientje stelde zich aan.
Ze hing vlak bij de vloer
van de hut!

Dientje gilt en gilt.
Zelfs in huis hoor je het!
Moeder en tante rennen naar de Dikke Boom
Ze zijn heel kwaad als ze Dientje zien.

Kwaad op Joost en Bob-Jan!
'Haal Dientje van die tak!' roept moeder.
'Van wie was dit plan?'
'Van Bob-Jant' zegl Joost vlug.

'K¡jk, dat arme kind,' klaagt tante Trui.
'Wie laat haar nu in een boom klimmen?
Ze is zo vies als een varken!'
'Ze gill ook als een varken,' bromt Bob-Jan.
Moeder zegt boos: 'Ben je gek, Bob-Jan!
Je gaat voor straf naar bed!'

Bob-Jan loopt woest naar het huis.
Dientje steekt haar tong naar hem uit.
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Dientje.hij nVAe Dd
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denkt Bob-Jan.
op Dientje. j.

mensen het zien!

De dag daarna mag Bob-Jan pas uit bed.
Hij is heel boos op Joost!
Door Joost kreeg Bob-Jan straf.
Het was mijn schuld niet, denkt Bob-Jan.
Dientje is zo bang als een haas.
Kan ik daar wat aan doen?
Bob-Jan loopt boos naar de Dikke Boom.
Bij de Dikke Boom voelt hij zich fijn.

Hij denkt aan Joost.
Hoe die Dientje uit het hol trok.
Hoe hij haar wilde troosten met de vlinder.
Joost is verliefd op Dientje, denkt Bob-Jan.
Verliefd op een meisje, wat stom.

Bob-Jan is boos

tÇ
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Bob-Jan lost het op
:':ir'

Wie was dat, Boppa?
:Ùfiênden?'

Dat was mijn broertje
Joost!

Ze kijken naar het haft.
'Hoe moet dat nu?' vraagt Joost ztch af .

'Het is van hout.
Dat gum je niet weg.'
Bob-Jan denkt diep na.

Opeens lacht hij: 'Kijk goed.
lk los het op.
Hij kerft een B voor de J.
En een B achter de D.

Nu staat er bij de veer: BJ.
En bij de punt: DB.

Joost rent naar Bob-Jan.
Hij schopt en slaat zijn broer.
'lk ben niet verliefd op Dientje!' brult hij.
'Haal dat hart van de boom!

Waarom kerf je dat stomme hart?' hijgt Joost.
'Omdat ik straf kreeg door jou,' hijgt Bob-Jan
'En omdat je verliefd bent op Dientje!'
'lk ben niet verliefd op haar,' gromt Joost.
'lk vind haar niet eens leuk.
Ze is net een schaap.'
Bob-Jan schiet in de lach.
'lk vind een schaap wel leuk,' zegt hij.
'Maar Dientje vind ik stom.

Joost snapt er niets van.
'De B is van Bob-Jan,' lacht Bob-Jan.
'En de J is van Joost.
En DB is van: Dikke Boom.
Bob-Jan en Joost zijn verliefd.
Verliefd op de Dikke Boom!'
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Een roos voor de boom

Willem zegt: 'Wat een mooi verhaal.
lk ben ook verliefd op de Dikke
Boom.
Mag de W erbij in zijn stam?
De W van mijn naam?'

'Ach, Willem,' zegt Boppa.
'Met een mes doe je een boom pijn.
Maar daar dacht ik toen niet aan.
lk had geen hart moeten kerven.'
'Dat is waar,' zegl Willem sip.
'Wat jammer.'

'Weet je wat?' zegt Boppa.
'Als je verliefd bent, koop je een roos.
Die geef je aan je meisje.
De Dikke Boom krijgt een roos van ons!
We planten hem bij zijn voet.'
'Dat is een goed plan,' lacht Willem
'Onze boom verdient een roos!'@


