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Bij de eerste ochtendzon maakte de stiefmoeder 
Hans en Grietje wakker. ‘Opstaan slaapkoppen. 
Jullie gaan met mij mee hout halen in het bos. 
Hier is een stuk brood. Eet het nog niet op, want 
dit is alles wat jullie krijgen vandaag.’
Samen gingen ze op pad. Hans liep niet te snel, 
en bij elke stap liet hij een steentje vallen (TIK 
TIK TIK): zo zou hij later, als hun stiefmoeder 
vertrokken was, de weg naar huis weer terug 
kunnen vinden. 

De kinderen sprokkelden 
rustig verder, aten dan op 
hun gemakje hun brood, en 
begonnen aan de terugweg. Ze 
volgden het spoor van steentjes, 
en kwamen netjes weer aan 
waar ze vertrokken waren: bij 
hun eigen huis. 

HRRRRRRGGGH! 
De stiefmoeder kon haar 
boosheid niet verstoppen toen 
ze Hans en Grietje weer voor de 
deur zag staan. Maar hun vader 
was dolgelukkig en gaf hen wel 
duizend zoenen. 

SMAK

SMAK
SMAK

Toen ze diep in het bos waren, zei de stiefmoeder: ‘Ga maar wat 
stokken zoeken zodat we een vuur kunnen maken.’ Hans en Grietje 
begonnen hout te sprokkelen. Ze waren nog maar net uit haar zicht 
verdwenen, of de stiefmoeder ging er vandoor. 

Van die natte. Vind jij  
die ook zo vervelend?  
Wat zijn jouw  
favoriete zoenen?
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tinepeeters
Notitie
Misschien toch niet tussen haakjes plaatsen. Gewoon een punt na vallen. Dan TIK TIK TIK. (punt) En volgende zin met een hoofdletter beginnen: Zo zou hij later... ... liet hij een steentje vallen. TIK TIK TIK. Zo zou hij later...

tinepeeters
Notitie
Iets meer witruimte tussen tekening en tekst?

tinepeeters
Notitie
Iets meer ruimte tussen tekst en pad? 

tinepeeters
Notitie
'Ze' mee op volgende regel



Oma eend zwom langzaam weg en heel even leek alles 
weer rustig. Maar plots kwam ze aangevlogen met een 
leger boze eenden. Voor moeder eend iets kon doen, 
sleurden oma en haar team het lelijke eendje mee.  
Ver weg van zijn nest. 

Ze sloegen het hard op zijn kop. 
‘HELP!’ riep het lelijke eendje. Ze beten gemeen in zijn rug. 

‘HELP!’ Ze spuwden en riepen: Jij hoort hier niet thuis, 
lelijkaard! Maak dat je wegkomt!’ 
‘HELLUP!’ Ze duwden hem om beurt kopje onder, 

‘HELPFBLUBFF’ - en vlogen, na al dat  
pikken en pesten, lachend weg. 

Het lelijke eendje bleef alleen achter tussen het riet. 
‘Mama.’ bibberde het eendje. ‘Mamaaa.’ Het bleef  
muisstil op het water. 
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Twee ministers namen de denkbeeldige sleep in hun handen  
en liepen achter de keizer aan. Ze lieten niet merken dat ze 
niets konden zien.

Nog nooit was er zo veel volk voor de keizerlijke parade. 
De keizer liep voorop, de fanfare volgde en daarachter 
goedgemutst, de ministers. Alle mensen op straat zeiden:  
‘Wat een prachtige kleuren en patronen, die contouren en 
sjablonen. Niemand wilde laten merken dat hij niets zag,  
want dat betekende dat je een dommerik was.’ 

En dan, opeens, riep een kind, zo luid dat  
iedereen het kon horen: 

‘Maar hij staat in zijn  
blote poep!’

De fanfare verslikte zich in getoeter,  
de parade stokte en iedereen hield  
zijn adem in. ‘Hij heeft niks aan,’ werd er gefluisterd.  
‘Hij staat in zijn blote piemel. De keizer is nààkt! Nu de waarheid  
was verteld, begon het volk luid te lachen en te applaudisseren.
De keizer werd ongemakkelijk. ‘Wat fluisteren die mensen daar?  
Sta ik in mijn blootje? Zouden ze gelijk hebben? 
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tinepeeters
Notitie
Deze witregel mag weg



Hoe het ook zij,’ zo dacht hij, ‘ik zal de parade  
nu maar uitlopen.’ Hij riep luid en plechtig: 

‘Voorwaarts!’ 

De parade trok weer op gang en de twee 
ministers namen weer de sleep vast die er 
helemaal niet was. Tussen het volk stonden  
twee kleermakers, die er helemaal geen waren, 
te lachen in hun vuistje. De keizer ging op kop,  
en zong uit volle borst: 

‘Dames en heren, appelen en peren, 
ziehier mijn allernieuwste kleren!’

Nieuwe kleren
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tinepeeters
Notitie
Het hele tekstblok iets hoger plaatsen. Nu plakt het wat te dicht op de tekening






