
Papa is vroeg thuis vandaag. hij eet niertjes, bah!
Bram eet brood met jam. Zijn korsten laat hij liggen. Stel je voor dat Jip gelijk heeft.
‘Mag ik van tafel?’ vraagt hij.
‘Eerst moet je bord leeg,’ zegt mama. Ze draait zich om naar papa. 
‘Ik snap het niet,’ zegt ze. ‘Opeens wil hij geen korsten meer.’
Bram kijkt boos naar mama. Ze praat over hem alsof hij er niet is.
‘Luister naar je moeder,’ zegt papa. Hij spert zijn mond wijd open en wijst ernaar 
met zijn vinger. ‘Daar moeten je korsten.’
Dat snapt Bram. De korsten moeten in zijn mond. 
Hij propt de korsten in zijn wangen.

‘ik bew klaaw!’ roept hij en hij springt van zijn stoel.
‘Wacht even,’ zegt mama. Ze pakt zijn hoofd in haar handen. ‘Wat is dat?’ 
Ze duwt met haar vinger een kuiltje in zijn bolle wang. ‘Je moet kauwen,’ zegt ze. 
‘Je bent geen hamster.’
‘Jawel,’ zegt Bram. Maar hij kauwt toch, want mama kijkt heel boos.



Hij rent naar buiten en blijft staan achter een boom. 
Hij legt zijn handen op zijn borst. Groeit daar al iets? 
Niets. Misschien komen ze pas later. Na een uur, een dag, een week.
Bram slikt. Van korstjes krijg je borstjes, dat zei Jip op school. 
‘Weet je dat dan niet?’ riep hij en hij keek Bram vreemd aan. 
Alsof hij Bram heel, heel dom vond.
Bram wil geen borstjes. Hij wil geen meisje zijn. 
Morgen moet hij wat anders bedenken. 

geen korsten meer voor Bram!



roerei met brood, lekker! Mama en papa doen druk, ze praten over het werk. 
Bij elk woord prikt papa met zijn vork in de lucht. Mama zegt oh en ah en oeh.
Niemand let op Bram. Hij neemt een korst en propt hem in zijn broekzak. 
En nog één. En nog één. 
Papa geeft geen krimp. Mama geeft geen krimp. Ze doen net of Bram onzichtbaar is. 
Alleen Rakker heeft het gezien, maar die houdt zijn mond. Bram aait hem even.
Dat ging goed. Morgen doet hij het weer!




