
Meneer Haas en mevrouw Beer krijgen bezoek van oom 
Haas. Die zet hun huishouden danig op zijn kop! Er komt 
nieuw behang, er worden gordijnen gemaakt – het hele huis 
wordt opnieuw ingericht. Dat vindt meneer Haas maar niks. 
Mevrouw Beer daarentegen is erg onder de indruk van die 
charmante oom Haas. Dat kan niet goed gaan!
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Meneer Haas zit zijn wortels te tellen. “Een, twee…” 
Maar vandaag komt hij niet ver.
“Meneer Haas, meneer Haas!” roept mevrouw Beer.
“Wat is er, mevrouw Beer?” vraagt meneer Haas. “Waarom doe je zo 
opgewonden?”
“Kijk, er is post voor jou!” hijgt mevrouw Beer. Ze geeft hem een brief. 
Ze kijkt nieuwsgierig mee als hij hem openmaakt.
Meneer Haas leest voor:

Beste neef,

Ben onderweg. Heb je lang niet gezien.
Ik kom maandag om twaalf uur.

Je oom Haas

“Eindelijk bezoek!” roept mevrouw Beer blij. “Het is altijd zo stil bij ons.”
“Maandag? Maar dat is vandaag!” roept meneer Haas geschrokken.
“Ga snel opruimen, mevrouw Beer. Het is bij jou net een zwijnenstal.”
“Wind je niet op, meneer Haas. Ik ga al,” bromt mevrouw Beer.



Precies om twaalf uur rijdt er een taxi voor. Oom Haas stapt eruit. Hij heeft 
twee enorme koffers bij zich.
“Hallo, beste neef!” roept hij opgewekt. “Wat ben je groot geworden!”
“Dat begint al goed,” zucht meneer Haas.
Mevrouw Beer komt stampend de trap af.
“Olala,” zegt oom Haas verbaasd, “wie is deze oogverblindende dame?”

“Mevrouw Beer huurt een kamer bij mij,” zegt meneer Haas.
“Aangenaam kennis te maken, edele dame,” zegt oom Haas.
“Geweldig! Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd,” 
straalt mevrouw Beer.
Meneer Haas sleept steunend de koffers naar de logeerkamer.



Oom Haas bekijkt het huis.
“Keuken, badkamer, schitterend schoon. Maar dat behang! Welke haas heeft 
nou nog wortelbehang? En die saaie gordijnen!” Oom Haas schudt ontzet zijn 
hoofd. “Maar je boft, beste neef. Toevallig heb ik nog een mooi zijden stofje 
in mijn koffer. Je oom Haas maakt het wel in orde.”
En hup, daar zit hij al achter de naaimachine.
Mevrouw Beer kijkt vol belangstelling toe.


