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De avonturen van Pim & Pom
Beroemd



De vrouw heeft straks pianoles. Ze moet nog even oefenen. 

Pom geniet van de mooie muziek. ‘Mooi hè, Pim?’
‘Mmm,’ zegt Pim. ‘Ik moet er een beetje van gapen.’



O jee. Daar slaat de vrouw een verkeerde noot aan. Dat klinkt lelijk! ‘Ik leer het ook nooit!’ roept ze en ze gaat de kamer uit. 



‘Denk je dat ik het ook 
zou kunnen, Pim?’

Eerst zet Pom zijn pootje op een toets en dan op de volgende en de volgende… 
‘Ik kan het! Ik kan pianospelen!’ roept hij blij.



Maar Pim vindt het helemaal niet knap.
‘Dat is toch geen spelen? Je liep gewoon over de piano!’

‘Let maar op, Pim, dan zal 
ik eens een echt liedje spelen.’



‘Stop, Pom! Wat een herrie!’ roept Pim.

‘Het is juist prachtig, 
jij hebt helemaal geen 

verstand van pianospelen.’ 



‘Als ik zo doorga, 
word ik nog eens beroemd.’ 

Pim heeft een plan, hij gaat ook muziek maken.



‘Drummen is veel leuker dan piano,’ zegt Pim. ‘Ik word later drummer.’

‘Een hele beroemde!!!’ 
En hij slaat hard op de pan.



Pom gaat nog harder 
pianospelen: 

‘Ik speelde eerst!’

‘En ik speel beter,’ roept Pim boven het lawaai uit.



Ze maken nu allebei een enorm kabaal. De herrie is niet om aan te horen!

Maar Pim en Pom voelen zich echte beroemde muzikanten 
die voor een groot publiek optreden! 





‘Ik ben een groot pianist, de spil van het orkest.
Luister maar hoe mooi ik speel, 

ik ben het allerbest!’

‘Nee, de beste, dat ben ik! De drummer van de band.
De koning van het ritme, ik heb pas echt talent!’



‘Ach, weet je, Pim, dat drummen, het klinkt, tja, zo gewoon.
Kijk, ik speel de melodie, de piano zet de toon!’

‘Speel maar een toontje lager, want straks, Pom, krijg je spijt.
Zonder het ritme van mijn drums, raak jij de maat nog kwijt!’





‘We moeten snel wat spelen, wat was het, 1,2,3?’
‘Ik ben de tel verloren, en jij de melodie.’

Gelukkig komt de dirigent net op tijd. 
Hij tikt af en ze beginnen te spelen.



Samen geven ze een echt concert.
Met Kees de buurhond op de bas.



‘Hé, Pom, die wijs is mooi man.’
‘Pim, wat een goeie beat.’

‘Samen echte poezenjazz.’
‘Het allermooiste lied!’



Oeps, daar is de vrouw. Ze is boos. 
‘Pim, wat doet die pan hier? En die pollepels?’

‘En Pom, je weet toch dat je niet 
aan de piano mag komen? 

Vooruit, eraf, ik moet oefenen.’



Muziek maken? 
Dat kunnen Pim en Pom veel beter!


