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Op kraambezoek
Mama en kleine Huppel gaan naar het ziekenhuis. Maar Huppel is niet 

ziek, hij is zo gezond als een vis. Ze gaan op kraambezoek bij tante Knab-

bel. Ze heeft net een baby gekregen. Huppel is een beetje zenuwachtig. 

Hij is nog nooit in een ziekenhuis geweest.

Mama drukt op de knop en dan komt de lift. Het is een grote lift, met 

spiegels en een bankje. Ze moeten helemaal naar de achtste verdieping. 

Huppel zit op het bankje. Het kriebelt in zijn buik wanneer de lift naar

boven gaat. Dan stappen ze uit. Ze staan nu in een heel lange gang met 

een heleboel deuren.

     ‘Welke deur is het?’ vraagt Huppel 

een beetje onge-

duldig.  ‘Nummer 

836’, zegt mama. 

Ze zwaait met  

een kaartje.
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Mama klopt zachtjes op de deur. Zo wordt de baby niet wakker. Dan gaan 

ze allebei naar binnen. De kamer is erg licht. De muren zijn wit, en ook 

de gordijnen en de lakens. Zelfs tante Knabbel ziet er witjes uit. Alleen de 

dekens hebben vrolijke kleuren.

‘Gefeliciteerd, zus’, zegt mama. Ze geeft tante Knabbel drie dikke zoenen. 

Dan buigt mama zich over het kleine wiegje dat naast tantes bed staat. 

‘Wat is ze mooi’, fluistert ze.

Huppel kan niets zien. 

Hij trekt aan mama’s mouw.

‘Ach’, zegt ze. ‘Jij kunt 

natuurlijk niets zien.’ 

En ze tilt hem op, tot 

vlak bij het wiegje. 

Onder de roze deken 

ligt een piepkleine baby. 

Dat is Pinkel, het kers-

verse nichtje van Huppel. 

Ze is zo klein dat Huppel twee keer moet kijken om haar goed te zien.

‘Oh’, zucht hij. Hij zou haar dolgraag even willen aanraken, maar dat durft 

hij niet. ‘Oh’, zucht hij nog een keer. ‘Wat is ze mooi!’

En dat is waar. Pinkel is een heel erg mooie baby. Ze heeft kleine, donzige 

oortjes en een schattig roze neusje. Wat lief, denkt Huppel. Hij zou best 

ook nog zo’n babyzusje willen.

‘Ik denk dat jij ook maar in het ziekenhuis moet blijven, mama’, zegt Huppel.

Mama lacht. ‘Waarom?’

‘Ik wil graag een zusje zoals Pinkel’, zegt hij. ‘Wie weet hebben ze er hier 

ook nog wel eentje voor ons.’
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Vaderdag
Het is nog donker buiten. Huppel ligt in zijn bedje en is klaarwakker. Van-

daag is het Vaderdag. Dagenlang heeft Huppel op school aan zijn cadeautje 

voor papa gewerkt. En nu kijkt Huppel er heel erg naar uit om het aan papa 

te geven. 

Huppel spitst zijn oren. Wat was dat? 

Het leken wel voetstappen. Papa is al 

wakker! Huppel spurt naar beneden.

‘Gelukkige Vaderdag, papa!’ roept hij.

‘Dankjewel, mijn lief konijntje’, zegt 

papa. Hij tilt Huppel op en draait hem 

rond boven zijn hoofd. Huppel kraait van plezier. Daarna geeft Huppel 

papa drie zoenen: een op elke wang, en nog eentje op zijn neus.

Papa lacht. Het is fijn om papa te zijn van zo’n lief konijntje.

‘Ik heb een cadeautje voor jou, papa,’ vertelt Huppel, ‘helemaal zelf gemaakt.’ 

‘Een cadeautje? Voor mij?’ zegt papa verbaasd.

‘Ja, hoor’, knikt Huppel. ‘En helemaal zelf gemaakt.’

Papa is erg nieuwsgierig. Als Huppel iets knutselt, is het altijd erg mooi.

‘En mag ik dat cadeautje nu al…’

Papa kijkt rond. Waar is Huppel naartoe? Daarnet was hij nog in de kamer 

en nu is hij verdwenen. Maar dan ziet papa plotseling een groot groen pak 

met een grote rode strik de kamer binnenwandelen.

‘Ben jij dat, Huppel?’ vraagt papa.

Het grote pak knikt en wandelt verder. Twee kleine handjes geven het pak 

voorzichtig af.  Papa wil aan de rode strik trekken om het pak open te ma-

ken. Maar dan komt Annabel, Huppels oudere zusje, de trap afgelopen.
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‘Papa, papa!’ roept ze uitgelaten. ‘Ik heb een cadeautje voor Vaderdag. Wil 

je het openmaken?’

Huppel is het daar niet mee eens.

‘Nee, papa, ik was eerst!’ roept hij. ‘Je moet mijn pak eerst openmaken.’

‘Mijn cadeau is veel mooier’, zegt Annabel.

De kinderen maken ruzie om welk cadeau papa het eerst moet openma-

ken. Ze duwen en trekken om het dichtst bij hem te staan.

‘Rustig, rustig’, zegt papa. ‘Op Vaderdag wil ik geen ruziënde kinderen, hoor.’

Daar heeft hij gelijk in. Op Vaderdag mag je niet kibbelen.

‘Maak maar eerst het cadeau van Huppel open, papa’, zegt Annabel lief. 

‘Hij was eerst.’

Papa trekt nog eens aan de rode strik. 

Voorzichtig haalt hij het groene papier 

van Huppels knutselwerk. 

‘Wauw, Huppel!’ roept papa. 

‘Wat is dat mooi!’

Uit het pak is een prachtige 

boot tevoorschijn gekomen.

‘Ik heb er zelfs een vlaggetje 

aan gehangen’, vertelt Huppel 

trots. ‘De juf heeft ons wel 

veel moeten helpen, maar met 

echte verf mochten we de boot 

zelf schilderen. En de zeilen hebben we gemaakt van een oud wit laken.’ 

‘Ik vind hem prachtig, Huppel’, zegt papa. ‘Dankjewel!’

‘En nu mijn cadeau, papa’, zegt Annabel.

Ze staat al te trappelen van ongeduld om ook haar pakje af te geven.
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