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Een nieuw vriendje

Het huis naast Lotje en Tommie staat al een hele tijd leeg. 
Vroeger woonden er een aardige oude meneer en mevrouw.
Als Tommie en Lotje in de tuin speelden, kregen de kinde-
ren vaak een snoepje. De oude mevrouw kwam dan naar het 
hekje gelopen en riep zachtjes: ‘Psssst, kinderen, hier!’
Ze kregen dan stiekem een snoepje van haar, zonder dat 
mama het merkte. Dat was het geheim van Lotje, Tommie 
en de aardige buurvrouw.
‘Komt de psst-buurvrouw nou nooit meer terug?’ vraagt 
Tommie, als ze op een dag samen in de tuin met de tent 
spelen.
Lotje schudt haar hoofd. ‘Nee. Ze is verhuisd naar een klein 
dorpje bij het bos. Heel ver weg.’
‘Wel honderd kilometer?’ vraagt Tommie.
‘Nog verder.’
‘Een miljoen kilometer?’
‘Héél ver weg.’
‘Nou doet ze nooit meer “psst”,’ zegt Tommie, ‘en krijgen 
we geen snoepje meer.’
‘Maar er komen andere mensen wonen, zegt mama.’
‘Wie dan?’ vraagt Tommie.
Lotje haalt haar schouders op. ‘Dat weet ik niet. Mama 
heeft wel verteld dat ze kinderen hebben.’
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‘En snoepjes?’
Lotje kruipt uit de tent, want ze vindt dat Tommie rare 
dingen vraagt. Ze gaat naar binnen en vraagt aan mama: 
‘Wanneer komen de nieuwe mensen?’
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‘Vandaag,’ antwoordt mama. ‘Vandaag komt de verhuiswa-
gen met hun spullen.’
Lotje rent meteen weer naar buiten.
‘Tommie,’ roept ze, ‘de nieuwe mensen komen vandaag met 
de verhuiswagen.’
Even later zitten Lotje en Tommie op de stoep voor hun 
huis. Ze kijken de straat in en wachten op de nieuwe 
mensen. Maar het duurt nog heel lang voordat ze komen. 
Tommie is al een paar keer naar binnen geweest om te vra-
gen hoe laat het is. En Lotje heeft een stapel strips gepakt 
en die naast zich op de stoep gelegd. Maar echt lezen doet 
ze niet, want iedere keer als ze een auto hoort, kijkt ze op. 
Er komen allerlei auto’s langs. Grote, kleine en zelfs een 
bus. Maar een echte verhuiswagen zien ze niet.

Eindelijk, na een hele tijd, draait er ineens een heel grote 
rode auto de straat in. Lotje en Tommie springen allebei 
tegelijk op. Zou dat hem zijn?
Langzaam rijdt de auto door de straat en hij stopt voor het 
huis van de buren.
‘Jaaaaa!’ juicht Tommie en hij klapt blij in zijn handen.
Uit de wagen stappen drie mannen. Ze zien er heel groot en 
sterk uit en beginnen een heleboel meubels uit te laden.
Tommie schrikt ervan. Het lijken wel reuzen. Hij rent naar bin-
nen en roept: ‘Mama, mama, er komen reuzen naast ons wonen.’
Zijn moeder loopt mee naar het raam. ‘Welnee,’ zegt ze 
lachend, ‘dat zijn de verhuizers. Die brengen alle spullen 
van de nieuwe buren.’
Dan komt er nog een auto de straat in rijden en die stopt 
achter de verhuiswagen.
‘Dat zijn de nieuwe buren,’ zegt mama, ‘met hun eigen auto.’
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Uit de auto komen een vader, een moeder, een baby’tje en 
een jongetje, dat net zo groot is als Tommie.
De moeder van Lotje en Tommie loopt naar buiten en geeft 
de nieuwe buren een hand.
‘Kijk,’ zegt de nieuwe buurvrouw tegen haar zoontje, ‘hier 
woont al een jongetje. Dan kunnen jullie fijn vriendjes worden.’
Tommie kijkt het nieuwe jongetje nieuwsgierig aan.
‘Hoe heet jij?’ vraagt de nieuwe buurvrouw.
‘Tommie,’ antwoordt Tommie, ‘en mijn zusje heet Lotje en 
mijn moeder heet Iris en mijn vader Appie.’
Ze moeten allemaal lachen.
De nieuwe buurvrouw duwt haar zoontje een stukje naar 
voren en zegt: ‘Dit is Rolfje. Zeg eens netjes gedag, Rolfje.’
Maar Rolfje zegt niets. Hij blijft verlegen staan.
‘Dag Wolfje,’ zegt Tommie.
‘Ik heet Rolfje,’ zegt het jongetje boos.
‘Ik vind Wolfje veel leuker,’ antwoordt Tommie.
‘Hoe heet het baby’tje?’ vraagt Lotje.
‘Dit is Ankie,’ zegt de nieuwe buurvrouw en ze laat vol trots 
haar baby aan Lotje zien.
‘Ankie stinkt,’ zegt Tommie.
De buurvrouw lacht. ‘Ze heeft een poepluier. Het was ook 
zo’n lange reis.’
‘Ankie-stankie!’ roept Tommie.
‘Doe niet zo stom, Tommie,’ zegt Lotje boos.
Dan vraagt mama aan de nieuwe buren of ze binnenkomen. 
Dat willen ze wel en even later zitten ze allemaal om de 
tafel. Het baby’tje heeft een schone luier gekregen en ligt 
op de bank. 
Lotje zit erbij en zingt zacht een liedje voor de baby. Een 
liedje dat ze zelf gemaakt heeft.
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‘Dag baby’tje, o zo klein,
slaap maar lekker, slaap maar fijn.
Je hebt geen vieze broek meer aan,
nu kun je lekker slapen gaan.’

Tommie en Rolfje spelen in de tuin met de tent.
‘Ik heb een veel mooiere tent,’ zegt Rolfje.
‘Heb jij ook een fiets?’ vraagt Tommie en hij loopt naar de 
schuur om zijn fiets te pakken.
‘Ik heb een veel mooiere fiets,’ zegt Rolfje als hij de fiets 
van Tommie ziet.
Tommie rijdt een rondje door de tuin. Hij heeft een echt 
fietsje op twee wielen en kan daar al heel goed op rijden.
Rolfje loopt de schuur in en ziet een ladder staan.
‘Onze ladder is veel langer,’ zegt hij.
‘Kun jij al fietsen?’ vraagt Tommie.
‘Veel beter dan jij.’
‘En kun jij daarin klimmen?’ Tommie wijst naar de boom 
die midden op het grasveldje staat.
‘Ja, hoor,’ zegt Rolfje en hij begint in de boom te klimmen.
Er zitten allemaal zijtakken aan en Rolfje zit al snel bijna 
boven in de boom. Opeens begint hij te huilen.
‘Waarom huil je?’ vraagt Tommie.
‘Ik durf niet meer naar beneden.’
De vader van Rolfje loopt de tuin in.
‘Wat doe je nou?’ roept hij.
‘Boe-oe-oe-oe,’ huilt Rolfje.
‘Wolfje durft er niet uit,’ zegt Tommie.
‘Waarom doe je ook zo dom?’ vraagt Rolfjes vader.
Nu komt ook de moeder van Rolfje naar buiten.
‘Een ladder!’ roept ze. ‘Vlug, een ladder.’
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Tommie holt naar de schuur. ‘Hier!’ roept hij. ‘Hier is een 
ladder.’
Rolfjes vader pakt de ladder en zet hem tegen de boom.
Maar de ladder is te kort. Hij komt niet zo hoog als de tak 
waarop Rolfje zit.
‘Boe-oe-oe!’ Rolfje huilt nog harder.
Rolfjes vader klimt de ladder op, zo hoog als hij kan.
Hij strekt zijn armen naar Rolfje uit, maar ook zijn armen 
zijn te kort. Hij kan er niet bij, en Rolfje durft niet omlaag 
te klimmen.
Dan roept Tommie: ‘Jullie eigen ladder! Jullie hebben toch 
een ladder die langer is?’
‘Wij hebben helemaal geen ladder,’ zegt Rolfjes moeder.
Tommie begrijpt er niets van. ‘Maar Rolfje zei dat jullie een 
veel langere ladder hadden!’
‘Boe-oe-oe! Ik wil eruit!’ schreeuwt Rolfje huilend vanuit de 
boom.
Rolfjes moeder wordt zenuwachtig. ‘De brandweer!’ roept 
ze opeens. ‘De brandweer heeft lange ladders. Die moeten 
we bellen!’
‘Maar er is toch geen brand?’ zegt Tommie.
‘De brandweer komt ook als er een poes in de boom zit,’ 
zegt Rolfjes moeder. ‘Dus zeker als er een jongetje in zit. 
Waar is de telefoon? Ik ga meteen bellen.’
En ja hoor, even later hoort Tommie de sirenes. Er komt een 
grote rode brandweerauto met een lange ladder aanrijden.
De hele buurt loopt uit. ‘Is er brand? Is er brand?’
Dan wordt Rolfje uit de boom gehaald. Door een grote ster-
ke brandweerman. ‘Zo’n kereltje toch!’ zegt hij.
Later zitten ze allemaal binnen en drinken een kopje koffie 
en de kinderen krijgen limonade.
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