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De nieuwe baas

Bezem heette vroeger anders. Maar hoe anders, dat weet hij 
niet meer. Hij woonde hoog in een toren, samen met zijn 
baasjes. Het was altijd een heel gedoe om buiten te komen. 
Eerst stonden ze een eeuwigheid op de lift te wachten. En 
als die eindelijk kwam duurde het ook nog eens een eeuwig-
heid voor ze beneden waren. Zijn baasjes hadden er al snel 
schoon genoeg van. Bezem ook, maar daar vroeg natuurlijk 
niemand naar.

Bezem was een vergissing. Daarom stapten ze op een dag 
met z’n allen in de lift, Bezem en zijn bazen. De mand ging 
mee, de etensbak en een halve zak voer. Niemand zei iets 
tegen Bezem. Ook niet in de auto. Pas toen ze op een plek 
kwamen waar wel honderd honden blaften, zeiden de baas-
jes: ‘Dag hoor, en het allerbeste.’ Ze gaven Bezem een aai en 
weg waren ze. 

Vanaf die dag woonde Bezem in een hok. Er kwamen 
mensen naar hem kijken. Mensen die met hun hoofd be-
gonnen te schudden als ze hem zagen. 
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‘Te groot,’ zeiden ze.
‘Te harig.’ 
‘Te sloom.’
‘Geen fut.’
‘Geen ras.’

Eindelijk kijkt er een meneer door de tralies die begint te 
knikken als hij Bezem ziet. Hij zegt: ‘Dat is hem.’ Die me-
neer wordt Bezems nieuwe baas. Bezem gaat met hem in de 
auto mee naar huis. De nieuwe baas kijkt steeds naar Be-
zem. Bezem wordt er helemaal zenuwachtig van. Hij begint 
te hijgen. Er valt een druppel kwijl op de stoel. En nog een. 
‘Bah,’ zegt de baas, ‘dat begint al goed.’ Hij zet de auto langs 
de kant van de weg en pakt een handdoek. ‘Ga hier maar op 
zitten kwijlen.’ 

De nieuwe baas lijkt helemaal niet op Bezems oude ba-
zen. Deze baas heeft geen buik en geen haar. Hij is kaal. Be-
zem vindt het raar. Zelf heeft hij overal haar. Ze staan stil bij 
een stoplicht. Een meisje en een jongen wijzen naar Bezem 
die voorin zit, naast de baas. 

‘Gezellig!’ roept de jongen.
‘Zeg dat wel,’ roept de baas terug. Hij begint opeens te 

lachen en aait Bezem over zijn kop. Het werd tijd, denkt Be-
zem. Hij kwispelt en likt de baas over zijn hand. ‘Wat min-
der spuug mag ook wel,’ zegt de baas. Maar Bezem vindt 
dat de nieuwe baas best lekker smaakt. Hij kijkt eens naar 
zijn gezicht en naar zijn hoofd. Daar valt ook wel wat te lik-


