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Voorwoord 
 
Tot mijn spijt kan ik U niets meedelen. Althans niet iets dat echt 
belangrijk is.  
Men heeft mij gezegd dat het geheim moet blijven. Hoewel ik het 
zelf echt wel had willen zeggen, zijn mijn lippen toch verzegeld. 
Er komt geen woord uit. Dat wil zeggen dat ik nu ook niet kan 
opschrijven wat mijn mond niet mag zeggen. Dat is erg jammer. 
Het zou namelijk voor U niet alleen heel leuk zijn, maar ook zeer 
belangrijk. Maar zoals gezegd : vanwege de noodzaak van 
geheimhouding kunnen er geen mededelingen worden gedaan. 
Kunt U dan helemaal niets te weten komen? Laat ik U gerust 
stellen en een tipje van de sluier oplichten. 
Het Cultureel Overleg Wassenaar heeft wederom de 
verhalenwedstrijd voor jongeren van 8 t/m 11 en 12 t/m 18 jaar 
georganiseerd. Het thema voor dit jaar is : “Geheimen “. Alle 
verhalen gaan dus over geheimen. Wie die geheimen wil weten, 
moet niet bij mij zijn. 
U kunt natuurlijk wel dit boekje lezen en dan kent U ze ook. 
Denk er wel aan,dat U ze niet mag doorvertellen . Ze moeten 
namelijk geheim blijven. Anderen moeten ook maar dit boekje 
lezen. Veel plezier met lezen ! 
 
 
 
 
 
 
Hans Dijkstal. 
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Vera Bax – 11 jaar 

 

Het geheim van de dodehoek 
 
 
Lang geleden was er eens een jongetje dat Joris heette. Hij zat op 
de basisschool het Riet. Hij vond het er super leuk tot er opeens 
een geheim in de klas rond zwierf en hij het niet mocht weten. 
Iedereen was aan het fluisteren. Na schooltijd fietste hij meteen 
naar huis. Hij ging een plan bedenken. Toen hij een plan had ging 
hij het uitvoeren, hoewel hij het toch een raar vond. Het plan was 
dat hij iedereen bespioneren die het gehiem wist. Als eerst begon 
hij bij zijn beste vriend Rick. Ding, dong deed de deurbel. De 
moeder van Rick deed open. “Hallo” zei Rick’s moeder. “Is Rick 
misschien thuis.”vroeg Joris. Nee. zei Rick’s moeder die is in de 
speeltuin. Joris liep naar de speeltuin en daar was Rick met 
Sebastiaan aan het praten. Hij besloot om  te gaan luisteren. En ja 
hoor, ze hadden het over het geheim. Joris stond maar te 
luisteren en te luisteren. Hij kwam te weten dat het geheim voor 
een deel over hem ging. Hij slenterde naar huis en ging naar zijn 
kamer. We gaan eten! riep zijn moeder van beneden. Toen ze aan 
tafel zaten zei zijn moeder: Wat kijk je sip. Ja, je lijk net op een 
pruim. zei zijn kleine zusje Eva. O, er is niets aan de hand hoor. 
zei Joris. Die avond kon hij niet slapen hij moest steeds maar aan 
Rick en Sebastiaan denken. Langzaam tuimelde hij in slaap, maar 
schrok opeens weer wakker. Het kan toch niet zijn dat ze weten 
dat ik met mijn moeder heel lang ruzie heb gehad, want dan gaan 
ze me uitlachen. Toen bedacht hij dat dat helemaal niet kon, 
want hij had het aan niemand verteld. Hij dacht verder maar dat 
kon al niet meer want hij viel al lekker in slaap. 
 
 
De volgende ochtend tijdens het ontbijt was Joris bezig om te 
bedenken wie hij na schooltijd zou gaan bespioneren. Op school 
wist hij het nog steeds niet! Maar na schooltijd wist hij het. Hij 
ging Sasja bespioneren waar hij al heel lang verliefd op was. Hij 
ging die middag naar het huis van Sasja, maar aanbellen durfde 
Joris niet. Joris ontdekte toen een zij gangetje langs de tuin van 
Sasja en begon te luisteren.Tot zijn grote verbazing hoorde Joris, 
Sasja tegen haar moeder zeggen dat zij het geheim ook niet wist. 
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Onder het avondeten zei zijn vader tegen Joris dat hij er 
geschrokken uit zag. Dat vond Eva ook want ze zei dat hij dit keer 
op een sinaasappel leek. Die nacht schrok hij weer wakker, maar 
dan van zijn droom. In die droom kwam hij voor met een geheim. 
Tot zijn grote verbazing was het geheim dat Sasja en Joris op 
elkaar verliefd waren terwijl ze het van elkaar helemaal niet 
wisten. Dat was het! Hij ging het morgen meteen aan Rick vragen 
en viel weer met een grote smile in slaap.  
 
 
Triiingg. De schoolbel ging. Joris zou het in de pauze aan Rick 
vragen. In de pauze liep Joris gespannen naar Rick toe. Zou het 
waar zijn of niet. Toen Joris uitgepraat was werd Rick spierwit. “Is 
het waar?” vroeg Joris. Langzaan knikte Rick. Joris kon het niet 
geloven. HET WAS WAAR! Na schooltijd liep Joris naar Sasja. 
“Eh, Sasja” begon Joris. Ik weet het geheim. “O ja!” vroeg Sasja 
geschrokken. “Het geheim is dat we op elkaar zijn, maar we het 
niet van elkaar weten. Sasja’s mond viel open. “Mag ik nog iets 
vragen?” vroeg Joris. “Ja hoor zeg het maar.” zei Sasja. “Wil je 
verkering met me.” vroeg Joris. “Ja” zei Sasja. En samen liepen ze 
weg. 
 
 
Na een week krijgt Joris te horen dat zijn vader aan de andere 
kant van het land is gaan werken. Ze moeten gaan verhuizen. Een 
paar dagen later vertrekken ze al. Met verdriet meent Joris 
afscheid van Sasja. Ze kunnen elkaar geen brieven meer schrijven, 
zien en computers hadden ze nog niet. Op de nieuwe school 
krijgt Joris veel vrienden. Maar eigenlijk vergeet hij Sasja een 
beetje, maar toch niet helemaal.  
 
 
Twaalf jaar later slaagt Joris. Hij mag nu eten voor de Albet Hein 
vervoeren. Maar dan hij kan nog maar net in de dodehoek kijken 
ziet hij..... het meisje van z’n dromen. Sasja. Ze zijn meteen weer 
helemaal verliefd en trouwen. En ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
Einde.  
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Annette Brak – 8 jaar 
 

Sofie en Cleo vinden een schat. 
 
Op een dag waren Sofie en Cleo aan het spelen in de tuin,  
ze speelde boefje. Ze waren alle twee gevangen genomen,  
En nu graafde ze een gat om te ontsnappen.  
Maar...he wat raar, opeens voelde Cleo iets hards, alsof ze 
niet verder kon. Ze zou toch niet op de bodem zijn? Ze riep Sofie 
erbij. Samen groeven ze het zand er omheen weg. En wat zagen 
ze? Een houten 
kist! Ze maakten de kist open en zagen een schat!  
Er zat een brief bij:  
Wie deze schat vind moet hem verbergen want hij moet geheim 
blijven  
Hè dachten de meiden. Deze schat is wel heel oudl  
''Laten we hem maar verbergen" Zei Sofie "anders stelen ze hem 
nog"  
Cleo dacht even na "Dat kunnen we doen, maar waar?!"  
Ze keken rond, plots zag Cleo een klein schuurtje.  
"Zullen we hem daarin doen?" " Ja dat is een goede plek!" Zei Sofie 
Dat doen we".  
De volgende morgen op school vroeg iedereen iets aan de meisjes. 
''Hoe kom je aan die armbandjes?" "Is dat echt goud?" " Wat een 
mooie oorbellen!" De meiden lachten naar elkaar "Deze spullen 
hebben we gevonden, en dit is geen echt goud." 
's Middags uit school gingen de meisjes weer bij de schat spelen,  
ze maakten foto's van de schat. 
Moeder kwam binnen "Wat spelen jullie?" "Eh... indiaantje " 
"Oke" zei moeder. " Speel maar lekker verder " " Phoe dat   
scheelde maar een haartje," zei Sofie "laten we hem maar in de 
sloot gooien, anders zien ze hem nog echt."  
Ze gooide hem in de sloot en niemand wist meer iets van de 
schat.  
Want de schat was naar Afrika gegaan. 
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Els van den Bosch – 10 jaar 
 

Een echte vriend 
 
Ik lig in bed en ben alleen thuis, want mijn ouders zijn naar een 
feest. Als ik al bijna slaap draai ik me nog een keer om en kijk 
naar de deuropening. Wat is dat nou? Daar ligt iets wits bij de 
deur. Eigenlijk ben ik te moe om er heen te lopen, maar ik ben 
wel een beetje nieuwsgierig dus ik loop er toch maar heen. Als ik 
dichterbij kom zie ik dat het een briefje is. Ik pak het briefje en 
vouw het open. Dit staat er : Kom naar de achtertuin. Zal ik er 
heen gaan? Ik besluit het niet te doen dus ik loop maar weer terug 
naar mijn bed. Ik ben wel erg nieuwsgierig en kan nu toch niet 
slapen, dus ik ga aarzelend rechtop zitten. Zal ik het nou doen of 
niet? Ik ga maar naar beneden want ik heb toch niks anders te 
doen. 
Als ik beneden ben loop ik langzaam naar de achterdeur. Ik pak 
de deurklink en doe de deur open. Ik zie een best wel klein figuur 
in de tuin staan. Blijkbaar heeft hij mij gezien want hij loopt recht 
op mij af. Mijn hart staat zowat stil. Wie zou dat zijn?Als hij 
dichter bij is zie ik het beter: het mijn beste vriend! Ik loop er 
heen een ben heel erg verbaasd. 
“Wat doe jij hier nou weer!” Zeg ik. “Ik wil je iets verklappen en ik 
had gewoon zin om je een beetje bang te maken en dat is volgens 
mij aardig gelukt.” “ Nou dat is je inderdaad gelukt, ik was 
doodsbang! Nou wat wou je mij nou eigenlijk vertellen?” “ Ik 
vroeg mij af of jij wel eens een geheim hebt.” Ik twijfel een beetje. 
Ja ik heb er wel een maar zal ik die vertellen? “Nou komt er nog 
iets van heb je nou een geheim of niet!?” “Ja” besluit ik maar te 
zeggen.” Nou ik heb ook een geheim en ik moet het echt kwijt. 
Als je belooft dat je hem niet doorvertelt zal ik je het vertellen 
oké? ‘’Ja beloofd” zeg ik. Oké maar je moet wel eerst door je 
vingers heen spugen. “Geloof je me soms niet? Ik zal het heus niet 
door vertellen hoor!Echt niet!” Toch moet je eerst door je vingers 
spugen. Ik doe het maar, anders krijg ik het nooit te weten. Als ik 
gespuugd heb zegt hij: goed nu zal ik het zeggen maar niet 
lachen.” Neee!! zeg het gewoon.” Ik ben bang voor.. dan is het 
even stil. Ik ben bang voor spinnen. “Jij bang voor spinnen? De 
stoerste jongen van de klas?” Niet lachen, dat had je beloofd en 
beloofd is beloofd! “Sorry ik was het even vergeten. Sinds wanneer 



 10 

is dat zo, dat je bang bent voor spinnen?” Eigenlijk mijn hele 
leven al maar vannacht lag ik wakker en moest het gewoon aan je 
vertellen. Ik moest het gewoon kwijt. Wat moet ik doen als ik een 
spin zie? “Probeer maar te denken dat het een lief konijntje is of 
misschien een klein lief poesje. Dan zal je vast minder bang zijn.” 
“Dank je voor de tip ik ga het meteen proberen” zegt hij.  
Opeens merk ik hoe moe ik ben en blijkbaar is mijn vriend er ook 
achter gekomen want opeens zegt hij: “Zeg wil jij niet terug naar 
bed?Je ziet er zo moe uit!” ”Ja en weet je hoe dat komt?Omdat jij 
mij zo nodig nu een geheim moest vertellen!” “Ga dan maar gauw 
slapen” zegt mijn vriend. “Graag” zeg ik doodmoe. Hoe laat is het 
eigenlijk?” “Nou ik ga maar naar bed denk ik. En niet vergeten als 
je een spin ziet dan is het een schattig poesje. Nou welterusten 
dan maar.” Zeg ik al half in slaap.”Ja jij ook en niet mijn geheim 
doorvertellen hè?” “Nee zal ik niet doen daag.” Als ik weer in bed 
kruip denk ik: dat is nou een goede vriend eentje die geheimen 
met mij deelt. Heerlijk zo`n vriend. 
 
 
 

 



 11 

Clementine van Gelderen – 10 jaar 
 

Het vermiste paard. 
 
‘Minke, wil je even in het bos walnoten rapen?’ Riep de moeder 
van Minke naar boven. ‘Oké, ik kom al’. Minke liep de trap af en 
pakte haar jas. ‘Hier is de mand’. Minke’s moeder gaf de mand 
aan Minke en liep het keukentje weer in waar ze bezig was. ‘Doe 
je voorzichtig?’ Vroeg haar moeder toen Minke de deur uit ging. 
‘En niet met vreemde mensen meelopen, hé?’ ‘Ja mam’ zei Minke. 
Minke liep, het bos in op zoek naar walnoten.  
Minke heeft niet echt een rijke familie. Nou ja, familie kan je het 
eigenlijk bijna niet meer noemen. Ze was alleen met haar moeder 
en de rest van de familie woonden ergens in Amerika en Azië. 
Minke’s vader was toen Minke zes was overleden en sindsdien 
werd het voor Minke en haar moeder erg zwaar. Minke’s moeder 
kon nergens een goede baan vinden en langzamerhand kregen ze 
steeds minder geld. Maar een ding wat wel heel belangrijk is: Ze 
zijn heel gelukkig met zijn tweeën en ook al hebben ze niet zoveel 
geld, dat houd geluk nooit tegen!  
Minke liep door het bos en had al een paar noten geraapt. De zon 
scheen door de bomen en je hoorde zachtjes het geritsel van de 
bladeren. Maar opeens hoorde Minke geritsel tussen de struiken 
en gebries van een paard. Ze ging voorzichtig kijken en het was 
inderdaad een paard. ‘Hè, wat doe jij hier nou? Hoor jij niet bij je 
baasje te zijn?’ Minke aaide voorzichtig het paard. ‘Maar, hé? Ben 
jij niet dat paard van die gemene boer hier op de hoek?’ Het paard 
begon opeens heel onrustig te doen en voor dat hij er vandoor 
wou gaan, pakte Minke hem nog net aan zijn halster die hij nog 
omhad.  
‘Rustig maar, je hoeft niet bang te zijn. Ik zorg er wel voor dat je 
niet terug hoeft naar die gemene boer, die jou zoveel pijn doet.’ 
Zei Minke. ‘Ik zet je wel in het oude schuurtje’.  
  
‘Zo, hier is lekker vers stro. Het was wel moeilijk hoor, om 
ongezien stro te pikken.’ Ze aaide het paard nog even over zijn 
hals. ‘En dit blijft ons geheim hé?’ Ze sloot het deurtje en liep toen 
naar huis. ‘Welke naam zou ik hem geven?’ Dacht Minke terwijl 
ze naar huis liep. ‘Hm, Gompy! Dat is wel een schattige naam.’ 
Minke liep haar huis binnen en zette de mand met walnoten op 
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tafel. ‘Ik ben thuis!’ Riep Minke. ‘Hé, hé. Daar ben je eindelijk. 
Waar was je al die tijd?’ Vroeg Minke’s moeder terwijl ze de trap 
afliep. ‘Ik, ehh… tja, ik vond het zulk mooi weer dat ik even een 
wandeling heb gemaakt. Loog Minke snel. ‘Aha.’ Zei de moeder 
half gelovig. ‘En had je dat dan niet even kunnen zeggen? Ik had 
bijna de boswachter gebeld.’ Zei de moeder nogal boos. ‘Ehh, … 
hier zijn de walnoten.’ Probeerde Minke er tussenuit te komen. 
Minke’s moeder lachte en gaf haar een knuffel. ‘Kleine 
dondersteen. Kom, we gaan eten.’  
Toen Minke de volgende morgen vroeg met wortels naar het 
schuurtje liep, zag ze een vermist poster van “Gompy”. ‘Nou 
voorlopig vind die lelijkerd hem niet terug.’ Ze liep door naar het 
schuurtje. Gompy was daar rustig stro aan het eten. ‘Hier zijn 
twintig wortels.’ Zei ze. ‘Hier moet je het deze dag maar even mee 
doen.’ En ze liep weer weg want ze moest natuurlijk ook naar 
school. Ze had voordat ze naar het schuurtje ging al ontbeten en 
had die wortels stiekem gejat. Eigenlijk waren die voor het 
avondeten bedoelt maar ze hield toch niet van wortels. Op school 
aangekomen wist iedereen al van de gebeurtenis. Zij vonden het 
allemaal heel zielig voor die “Arme man.” En niemand wou Minke 
geloven dat hij écht een mishandelaar was. Ze vonden Minke die 
dag erg verdacht aan het doen en vroegen steeds of zij hem had 
“gestolen”. ‘Nee hoor, eerlijk gevonden.’ Dacht ze in haar hoofd 
maar ze zei natuurlijk ‘Nee’. Thuis was ze in haar kamer naar haar 
paardenboek aan het zoeken voor verzorgtips en vond inplaats 
daarvan haar oude videocamera. Ze keek naar de filmpjes en zag 
ook eentje over Gompy die hard geslagen werd toen ze in de wei 
aan het bokken was. En meer over een vieze stal waar Gompy in 
stond. Dit moest ze aan de dierenbescherming laten zien. Haar 
moeder was vandaag in de stad en kwam om vijf uur pas thuis. 
‘Nú moet ik het doen.’ Dacht ze. Ze stapte op haar fiets en reed in 
de richting van De Dierenbescherming. Bij de Klaverslaan reed ze 
op de stoep om die mega grote huizen eens goed te bekijken. 
Maar bij één huis kwam er plotseling een meisje met de fiets uit 
de uitrit rijden, BOEM! Tegen Minke aan. Minke kwam lelijk 
terecht en het meisje was ook erg geschrokken. Pap! Pap! Kom 
snel!  
Even later zat Minke met een kop warme chocolademelk (het was 
toen best koud) op de bank. ‘Gaat het een beetje?’ Vroeg het 
meisje. ‘Ja hoor,’ zei Minke. ‘Sorry, het spijt me verschrikkelijk.’ 
Zei het meisje. ‘Nee joh, ik mag niet op de stoep fietsen.’ Zei 
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Minke. ‘Maar ik moet uitkijken.’ Zei het Meisje. Ze lachten allebei. 
‘Hoe heet je?’ Vroeg het meisje. ‘Minke.’ Zei Minke. ‘Leuke naam, 
ik heet Roos.’ zei het meisje. ‘Ook leuke naam.’ Zei Minke. ‘Waar 
wou je eigenlijk naar toe?’ Vroeg Roos. ‘Naar de 
dierenbescherming’ Antwoordde Minke. ‘Bij mij op de hoek word 
er een paard mishandeld en ik heb het bewijs.’ Zei Minke trots. 
‘Bij die gemene boer?’ Vroeg Roos. ‘Ja.’ ‘Oh, mag ik mee?’ Vroeg 
Roos. ‘Tuurlijk!’ zei Minke. 
Even later stonden Sarah en Roos in de keuken van de boer. Hij 
werd gearresteerd en ze gingen Gompy halen. Morgen zou de 
dierenbescherming haar wegbrengen. Die nacht viel Minke 
meteen in slaap. Ze had zoveel beleefd. En haar moeder wist nog 
steeds niets. 
De volgende ochtend was het weekend en Minke ging vroeg naar 
Roos. En vlak voordat die lieve Gompy werd weggebracht, zei de 
vader van Roos opeens nadat hij het gesnik van Minke zag; ‘Mag 
ik haar kopen?’ ‘Vooruit.’ Zei de man. ‘Hier, voor jou.’ Zei de 
vader. ‘Voor m,m mij?’ Vroeg Minke. ‘Neem nou.’ Zei Roos. ‘Nee, 
ik weet wat beters.’ Zei Minke. ‘Voor ons allebei?’ Dat vonden ze 
een goed plan. Ze hadden een stal op een manege gehuurd en 
gingen elke dag, om de beurt, op haar rijden en dat was super 
leuk. Een paar weken later werd Gompy uitgebreid geborsteld. 
‘Wij zijn drie beste vriendinnetjes, toch?’ Vroeg Roos. ‘En 
niemand, behalve mijn vader, weet dit.’ Minke knikte. ‘Wat een 
geheim!’ 
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Laura van Hoeven – 14 jaar 
 

Geheime post 
 

Piekerend zit ik op mijn bed met een verkreukelde brief in mijn 
handen. Over een uur moet ik op de afgesproken plek zijn, het 
Rembrandtplein in Amsterdam. Een week geleden kreeg ik de 
brief. De afzender was onbekend, maar de boodschap 
overduidelijk. Veertien jaar geleden gingen mijn ouders scheiden. 
Ik bleef bij mijn vader in Den Haag en mijn tweelingzus Celien 
verhuisde met mijn moeder naar een andere stad. Ik heb ze 
daarna nooit meer gezien. De schrijver van de brief zegt mijn zus 
te hebben gevonden. Maar hiervoor wil hij wel wat terug. Hij 
verzamelt kunstwerken en is op zoek naar één heel bijzonder 
schilderij. Daarom vraagt hij Celien en mij om dit schilderij te 
vinden. Nieuwsgierig als ik ben besluit ik te gaan. 
 
Ik sta net te wachten op het plein in Amsterdam als mijn 
gedachten worden verstoord door een tik op mijn schouder. 
Verschrikt draai ik me om en kijk in de donkerbruine ogen van 
een man.  
“Karen?”  
Ik knik en loop met hem mee naar een barretje verderop. Het is 
er bijna uitgestorven en het stinkt er naar rook. Binnen zit een 
meisje dat sprekend op mij lijkt. Dit moet Celien zijn! 
“Dames.” De man kijkt ons om beurten aan.  
“Maak kennis met je tweelingzus.”  
 We geven elkaar een hand. 
 “Mijn naam is Dustin,” zegt de man.  
“Het schilderij dat ik zoek kan maar op twee plaatsen liggen: Den 
Haag of Groningen.” 
“Daar woon ik!” roepen Celien en ik tegelijk. Apart. 
Hij geeft ons een afbeelding van het schilderij. 
“De bedoeling is om hier om de twee dagen terug te komen. De 
beloning is tienduizend euro. Telkens als jullie na twee dagen het 
schilderij nog niet hebben gaat er duizend euro vanaf. Begrepen?” 
We knikken. 
“Een vraagje, hoe wist u dat wij zussen zijn?” vraag ik hem. 
Uit een donkerblauwe rugzak haalt hij een getuigschrift, waaruit 
blijkt dat hij jaren geleden onze klusjesman was. 
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“O, en heel belangrijk: dit geheim blijft onder ons. Jullie kunnen 
gaan.”  
Hij wappert met zijn hand richting de deur dat we weg kunnen 
gaan en bestelt een biertje. 
Celien en ik wisselen telefoonnummers uit en beloven contact te 
houden.  
De volgende dag is het Koninginnedag en ik besluit al vroeg op 
zoek te gaan. Ik kijk bij verschillende kraampjes, maar helaas ben 
ik aan het eind van de dag wel twee zakken snoep, maar geen 
schilderij rijker. Zuchtend laat ik me achterover vallen op mijn 
bed. Ik ben doodop. 
De dag daarop besluit ik dichter bij huis te zoeken. Ik begin op 
zolder.  
Als mijn vader boven komt kijkt hij me vragend aan. 
“Ben je aan het opruimen? Dat mag ook in de krant!” Hij lacht om 
zijn eigen grap maar ik vind er niets aan. 
“Maar…serieus, wat doe je?”  
 Ik had beloofd dat het geheim zou blijven. 
“Niets, gewoon… even rondneuzen.” Oeps, slechte smoes. 
“Kom maar achter die dozen vandaan, er ligt niets bijzonders.”  
Teleurgesteld volg ik hem naar beneden.  
De volgende dag verzamelen we weer in de bar. 
“Heeft iemand het schilderij gevonden?” vraagt Dustin. 
Celien en ik schudden onze hoofden. 
“Dat is dan duizend euro minder.” 
Ik zucht, dit is toch een onmogelijke opgave? 
Bij een restaurantje eten Celien en ik wat. 
“Wat gebeurt er eigenlijk als we het schilderij nooit vinden?” 
vraag ik me hardop af. 
“Dat zal je dan nooit meer kunnen navertellen.” Ik schiet omhoog 
in mijn stoel en kijk verschrikt achterom. Dustin staat achter me. 
Zijn gezicht is rood aangelopen. Celien staat op. 
“Tot over twee dagen.” Haar stem slaat over en ze maakt dat ze 
weg komt. Ook ik neem zo snel mogelijk de trein naar huis. 
Ik val die avond laat in slaap en word al vroeg wakker. Stel dat 
Dustin echt meende wat hij zei. Rillingen lopen over mijn rug. Ik 
hoor dat mijn vader ook wakker is. Hij pakt een sleutel uit zijn 
zak en opent een deurtje onder de trap. Hij lijkt iets te 
controleren. Dat heb ik hem vaker zien doen, maar voor mij is 
alles nu verdacht. Ik sluip zo zachtjes mogelijk weer naar mijn 
kamer. Na twee uur hoor ik de voordeur dichtvallen. Tijd om in 
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actie te komen! Eerst zoek ik zijn zakken na. Geen spoor van de 
sleutel. Na lang zoeken vind ik in het mondstuk van zijn trompet 
een goudkleurige sleutel. Ik ren naar beneden en probeer of de 
sleutel past. Het gaat wat stroef, maar het deurtje onderaan de 
trap gaat wel open. Voor mij ligt een oud, stoffig schilderij. Ik kan 
mijn ogen niet geloven, dit kan geen toeval zijn. Ik sluit het kastje 
weer en bel meteen Celien.  
“Hij wist het!” roept zij boos. 
Plotseling verbreekt ze de verbinding… 
 
De volgende ochtend staat ze me al vol spanning op te wachten in 
Amsterdam. Dustin kijkt verrast als ik een tas omhoog houd. 
“Jullie hebben hem….?”  
“Ja, het is gelukt.”  
Dustin steekt zijn hand al uit. 
“Eerst het geld,” zeg ik.  
“Eerst het schilderij,” protesteert Dustin. 
Celien kijkt me twijfelend aan en dan knikt ze. 
“Goed,” zegt ze. 
Net als ik het schilderij wil overhandigen wordt Dustin door een 
man hardhandig tegen de grond gewerkt. Die man is…. mijn 
vader! Overal hoor ik sirenes. Politieauto’s omsingelen ons en 
agenten arresteren Dustin. 
Even later zit ik met Celien en mijn vader op het politiebureau.  
Mijn vader legt alles uit. “Celien heeft haar mond voorbij gepraat 
en alles aan haar moeder verteld,”zegt hij.  
Boos kijk ik haar richting op. 
“Maar,” vertelt vader snel verder, “hierdoor wist jullie moeder ook 
waar jullie hadden afgesproken. Ze belde mij en vroeg me achter 
jullie aan te gaan om het schilderij in veiligheid te brengen. Het is 
ons kostbaarste bezit.” 
 
Nooit gedacht dat tweelingzussen zo verschillend kunnen zijn. 
Het leek me eerst geen slimme zet dat ze haar mond voorbij 
gepraat had. Maar ik moet er toch niet aan denken wat er zou zijn 
gebeurd als ze onze opdracht wel geheim had weten te houden.   
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Judith Lemkes – 12 jaar 
                 

Het geheim van de verdwenen prinses. 
 
Lang geleden leefden er veel dappere ridders met stoere witte 
paarden. Ze werden aanbeden door prinsessen, vochten voor de 
lol en commandeerde het gewone volk. De meeste verhalen gaan 
over zulke sprookjesridders, maar dit verhaal niet. Dit verhaal 
gaat niet over een dappere ridder op een stoer wit paard, maar 
over een bange ridder die helemaal niet dol was op vechten... 
Op een mooie zonnige dag reed ridder Rick op zijn trouwe grijze 
ezeltje door een mooi groen bos. Overal hoorde je vogels tjilpen 
en er waren veel dieren druk bezig met nestjes bouwen. Rick 
vond rond deze tijd van het jaar het bos het mooist en reed hier 
daarom graag rond op zijn ezeltje, hij had daar dan ook alle tijd 
voor want eigenlijk had hij verder niet veel te doen. Rick vond 
toernooien eng, wilde zeker niet op kruistocht en al helemaal niet 
meevechten in oorlogen. 
Terwijl hij verder door het bos reed maakte hij zich ergens zorgen 
over: hij had nog geen vrouw. Alle prinsessen uit de buurt wilden 
hem niet en dat was ook niet zo vreemd. Hij was niet stoer, knap 
of dapper, alleen maar een beetje slim. 
Rick kreeg een idee en zodra hij bij het kasteel was pakte hij wat 
spullen in. Nog diezelfde avond ging hij op weg met zijn lieve, 
kleine, grijze ezeltje. 
Na een poosje lopen kwam hij weer in het bos dat hij overdag zo 
mooi had gevonden, maar wat 's nachts erg eng bleek te zijn. 
Door het bos klonk het geluid van een uil, in de verte hoorde hij 
paarden hinniken en mensen praten. Zouden het rovers zijn? Dan 
had hij een groot probleem! Doodsbang sprong hij op zijn ezeltje 
en reed snel het bos uit, op weg naar een kasteel van een koning. 
De dochter van de koning was lang geleden zomaar verdwenen, 
als Rick haar terug zou vinden kon hij misschien met haar 
trouwen (en een prinses zoeken was minder eng dan er eentje van 
een draak redden). 
Het was alweer licht toen ridder Rick eindelijk bij het kasteel van 
de koning aankwam. De koning zat op 
een grote gouden troon die bedekt was met rood fluwelen, zachte 
kussens waarin hij diep wegzakte. Na een diepe buiging vroeg 
ridder Rick een beetje zenuwachtig aan hem: 'Hoe kan ik met uw 
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dochter trouwen?' De koning antwoordde: 'Heel simpel, door 
haar terug te vinden. Ik kan je alleen verzekeren dat het niet 
makkelijk gaat worden' ('en zeker niet voor jouw, mompelde hij 
erachteraan). 'Toch ga ik het proberen!' antwoordde Rick veel 
dapperder dan hij was en na wat aanwijzingen van de koning 
vertrok hij weer. Als eerste zou hij naar de bergamotten rijden, 
want daar was de prinses voor het laatst gezien. 
Eenmaal op weg vond ridder Rick het toch een leuk tochtje. Het 
was nu eindelijk zomer, daarom was het lekker warm en ook lang 
licht. Het was ook een mooie weg langs velden en bossen, maar 
ook af en toe langs een dorpje waar hij kon overnachten. Omdat 
een ezeltje niet zo snel rijdt duurde het lang tot hij bij de 
bergamotten arriveerde, maar toen hij er eindelijk was zakte de 
moed hem in zijn schoenen. Er waren niet twee of drie groeten, 
maar wel duizenden en ze waren allemaal even donker. Na een 
poosje kijken zag hij dat er uit de laatste grot een gele gloed 
kwam, het leek net of er een vuurtje was. Rick was doodsbang 
voor al die donkere grotten en daarom besloot hij om als eerst in 
de laatste grot te kijken, waar het wat lichter was. 
Na heel wat bergpaadjes lopen (zijn ezeltje was te moe om Rick te 
kunnen dragen) kwam hij bij de laatste grot. Nu hij hier stond 
vond hij deze grot eigenlijk ook behoorlijk eng. Waarom zou er 
een vuur zijn? Was de grot bewoond? Ondanks al zijn twijfels 
keek de ridder toch heel voorzichtig om het hoekje, en hij kreeg 
de schrik van zijn leven. Midden in de grot zat een grote, groene, 
vuurspuwende draak. 'Als er een draak is, zal de prinses daar ook 
wel zijn' dacht hij. Toen deed hij voor het eerst wat moedigs in 
zijn leven: hij sloop de grot binnen. Hij liep doodstil, erg 
langzaam, maar kwam zo wel steeds dichter bij de draak, de 
prinses zag hij alleen niet. Bang keek Rick rond, nergens was de 
prinses te zien. Rick was lang niet zo moedig meer als net en 
rende snel naar een hoekje van de grot. Alleen paste hij niet op en 
hij 
stapte per ongeluk op de staart van de draak! De draak stond op 
en liep recht op Rick af, Rick kon geen kant meer op. 'L-lief d-
draakje? stotterde hij. 
I-ik vind je h-heel aardig. Toen gebeurde er iets wonderlijke: de 
draak werd kleiner, zijn staart verdween en hij veranderde 
langzaam in de prinses. Ze had mooi blond haar en een lange 
smaragdgroene jurk aan. Eindelijke zei ze, eindelijk verlost. Lang 
geleden heeft een heks me in een draak veranderd en ik zou pas 
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weer prinses worden als iemand zei dat hij me aardig vindt. Ga nu 
je witte paard maar halen want ik wil wel weer naar huis. Oja, 
voor ik het vergeet, ik ga niet met je trouwen hoor. Ik vind al 
iemand anders leuk en die is een stuk knapper dan jij bent, maar 
toch bedankt. 
Zonder iets te zeggen liep Rick de grot uit, naar zijn ezeltje. 
Helemaal alleen reed hij weer naar huis, terug naar het mooie bos 
waar hij (alleen) nog vele ritten met zijn lieve, trouwe, grijze 
ezeltje maakte en zo nog lang en gelukkig leefde. 
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Femke Lussing -  11 jaar 
 

Geheim! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ilse fietst naar huis. Ze komt van de manege, hoewel ze weet dat 
ze daar van haar vader niet mag komen. Ze moet een goede 
smoes verzinnen, anders vallen er klappen! llse komt haar huis 
binnen. ''Shit!'' haar vader staat haar al op te wachten, en zegt: 
'zo, en waar komt madame hier ineens vandaan?!' waarop Ilse 
antwoordt: 'ik ehh......kom van Sanne, we gingen samen huiswerk 
maken het is bijna af, dus als je het niet erg vindt, ga ik nu naar 
boven om het af te maken.' Poeh zeg...dat scheelde niets. Nu 
maar snel écht het huiswerk afmaken voordat haar vader er 
achter komt. Gelukkig, alleen één bladzijde wiskunde. Heeft zij 
even geluk met die wiskundeknobbel! Het is avond, Ilse ligt in 
haar bed. Ineens hoorde haar vader de trap op stampen, en denkt 
bij zichzelf: 'dit is écht niet goed!' Haar vader komt woest binnen, 
en schreeuwt: 'Jij was niet bij Sanne! Ik heb haar ouders gebeld, 
en ze waren net terug van de verjaardag van Sanne's neef, en 
Sanne was ook mee, toen keek ik in je tas, en daar zaten je 
paardrijdspullen in! Ik had je nog zo verboden om naar de 
manege te gaan!' Ilse probeert nog: 'sorry Pap, het was niet.......'En 
toen ...pats een klap op Ilse's bovenarm......en in haar gezicht. 'lk 
hoef geen smoesjes meer!'schreeuwt haar vader. Ilse gilt het uit 
van de pijn, als haar moeder nog had geleefd, had zij Ilse wel 
beschermd, maar helaas... nu moet ze weer iets gaan verzinnen 
voor de   blauwe plekken in haar gezicht! De volgende dag, gaat 
ze in de pauze op School naar haar klassenmentor, mr. Ravends, 
hij is de enige met wie zij durft en kan praten over haar 
problemen thuis. Hij begrijpt haar tenminste... 
'Zo', zegt hij ten slotte....' 'Het Spijt me maar volgens mij moeten 
we de politie waarschuwen, want dit kan echt niet hoor!' Ilse 
antwoordt: 'maar als mijn vader daar achter komt, slaat hij me 
helemaal in elkaar!' "triiing" de school-bel gaat, Ilse moet naar 
haar les. Mr. Ravends zegt'. 'Kom je morgen weer langs om te 
praten?' llse knikt terug en haalt haar Schouders op. Ze had graag 
nog even doorgepraat. 
De volgende dag krijgt ze een sms'je van Sanne: Hi, help me 
herinneren: 'k moetje iets belangrijke vertellen! Xx  
ps. hoe kom je aan die blauwe plek in je gezicht?  
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llse sms't terug: ok, en het komt omdat ik van t paard ben 
gevallenen Xx  
Na school loopt llse naar Sanne. Waarom moest zij haar nu zo 
dringend Spreken? Ze staan in het fietsenhok en Sanne zegt: 'Oké 
je moet me geloven...gisteren moest ik helpen bij het opruimen 
van het scheikunde lokaal hè?' Ilse knikt, Sanne gaat verder: 
'Daarna waren we nog de enige in de school en Ravends vroeg of 
ik wat wilde drinken in de koffiekamer. Ik dacht oké, want ik had 
wel een beetje dorst. En toen,....zoende hij me! lk heb hem een 
knietje gegeven en ben de school uitgerend. Maar dit mag je echt 
aan niemand zeggen!' Ilse schreeuwt ineens:' Hoe kun je dit 
verzinnen?! Hij is de enige met wie ik over mijn problemen kan 
praten! En jij staat hier gewoon over hem te liegen!' Sanne 
Schreeuwt terug: 'Ik lieg niet, en over welke problemen heb jij 
het?' Daarna zegt Sanne: 'echte vriendinnen hebben geen 
geheimen voor elkaar!' llse zegt terug: 'Je hebt gelijk, echte 
vriendinnen zijn eerlijk tegen elkaar, en...', ze slaat haar ogen neer 
en gaat verder: 'over die problemen kan ik niet vertellen'. Beide 
pakken ze hun fiets en racen naar huis. 
Zo gaan de weken voorbij, Ilse heeft nog steeds ruzie met Sanne, 
ze gaat iedere dag naar mr. Ravends, want ze wordt ook nog 
steeds mishandeld door haar vader. Tot op een vrijdag middag.... 
Ilse praat met mr. Ravends, maar dan ineens probeert hij haar te 
zoenen! Ilse duwt hem van zich af en geeft hem een klap. Snel 
rent ze naar de conciërge toe en meldt zich ziek, dan fietst ze zo 
snel als ze kan naar huis. 
Pas als ze thuis is beseft ze wat er is gebeurt! Sanne had dus toch 
gelijk! Als Sanne terug is van school, gaat Ilse direct naar haar toe 
om alles te vertellen en uit te leggen. Ook vertelt ze over haar 
problemen thuis. Gelukkig luistert en vertrouwt Sanne (naar) 
haar. 
en Sanne's ouders ook! Hoe het afliep: Ilse is met Sanne en 
Sanne's ouders naar de politie gegaan om aangifte te doen, tegen 
mr. Raverds maar ook over Ilse's   problemen thuis. 
Ilse's vader zit in therapie en het gaat steeds beter met hem. llse 
logeert daarom zolang bij Sanne en ze zijn weer dikke 
vriendinnen en hebben nu écht geen geheimen meer voor elkaar! 
En mr. Razends? Die werd ontslagen, kreeg een dikke vette boete 
en werkt nu waar hij echt thuis hoort! En waar dat is......mag je als 
lezer zelf bedenken. 
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Maartje Nijhof – 10 jaar 
 

De drie deuren van vriendschap 
 
De school was allang uit, maar een meisje rende nog gehaast het 
schoolplein op met een werkstuk in haar hand. ‘O, als ik maar 
niet te laat ben. De juf mag nog niet naar huis zijn!’ 
En gelukkig, de juf zat nog achter haar bureau werkstukken na te 
kijken.  
‘Daar ben je’, zei de juf. ‘Ik dacht: die komt niet meer.’  
‘Sorry, ik was het even vergeten’ zei het meisje dat Maai heette.  
‘Nou, je hebt het in elk geval ingeleverd. Je kan wel weer naar huis 
gaan.’  
‘Ja,’ zei Maai en ze verliet het lokaal. Ze liep door de gang en zag 
een open deur. Een juf zat tegen een jongen te praten. 
‘Het is niet aardig om Eric zo te laten schrikken, en daarbij, 
geheime deuren in de school bestaan helemaal niet.’ Met een 
boos gezicht keek de jongen zijn juf aan. ‘Nou je kunt wel gaan, 
maar ik wil dat je morgen je excuses aan Eric aanbied.’ ‘Ja juf,’ zei 
de jongen, duidelijk ongeïnteresseerd. 
 
Maai liep het schoolplein op. Daar was diezelfde jongen ook. Hij 
hing in het klimrek.  
‘Hoi,’ zei Maai. ‘Ik ben Maai. En jij bent?’  ‘Ik heet Tommy,’ zei hij. 
‘Hoezo?’  
‘Nou,’ zei Maai. ‘ik hoorde je praten met je juf.’ ‘Oh, en vond je 
het leuk,’ vroeg Tommy. ‘Nee!’ zei Maai. ‘Alleen, ik hoorde dat je 
juf iets zei over geheime deuren in de school.’ ‘O ja,’ zei Tommy 
schouderophalend. ‘Wat voor geheime deuren eigenlijk?’ Vroeg 
Maai.  
Ineens klaarde het gezicht van Tommy op. ‘Nou’ zei hij, ‘er is er 
maar één die naar alle kamers leidt en aan het eind van alle 
kamers ligt iets. Ik ben er geweest.’ ‘Maar wat ligt daar dan?’ 
Vroeg Maai. ‘Weet ik niet,’ zei Tommy. ‘Ik moest in de pauze naar 
de wc en toen was ik de weg kwijt. Ik ben nieuw weet je. Afijn, ik 
was de weg kwijt, en ik zei “marakisua”. Dat woord heb ik zelf 
bedacht. Ik zeg het als ik ergens van baal. En toen verscheen die 
deur ineens. Toen ik die open deed en naar binnen ging stond ik 
ineens in een bos. Ik klom in een boom, want de deur was in de 
lucht, en toen stond ik weer in de school en de deur was weg.’  
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‘Maar hoe weet je dan dat er aan het eind van de gang iets ligt?’ 
vroeg Maai.  
‘Er was een bordje in dat bos waarop stond: Wil je de schat die in 
de laatste kamer ligt? Dan is je eerste raadsel welk dier hier is wit 
en rood en niet klein maar groot? 
versla hem dan zal de deur verschijnen’.  
‘Wow,’ zei Maai, ‘een echt raadsel. Kom we gaan het oplossen!’  
‘Wat? De school is dicht, zie je dat dan niet,’ zei Tommy. ‘Nou en, 
dan doen we het toch stiekem.’ ‘Cool,’ zei Tommy waarderend. 
‘Heel cool. We doen het. Kom mee, ik neem je mee naar die plek.’ 
 
 
Eenmaal bij de gang gekomen waar Tommy verdwaald was, zei hij 
zelfverzekerd “marakisua”. Een groene flits en ze stonden in een 
bos.  
‘Zei ik het niet,’ zei Tommy grijnzend. ‘Oké, nu moeten we 
zoeken naar een dier dat niet klein is maar groot en de kleuren 
zijn wit en rood.’  Rrr rrr. ‘Pas op!’ zei Maai, ‘achter je!’ ‘Wat,’ zei 
Tommy. Hij keek om en zag een leeuw! ‘Aaa! RENNEN!’ gilde 
Tommy. ‘Wacht,’ zei Maai. ‘Die leeuw is groot en zijn manen zijn 
wit met rood.’ ‘Ja,’ zei Tommy zacht en nog nahijgend, want ze 
hadden zich verstopt in een grot. Maar hoe verslaan we hem in 
hemelsnaam?’ ‘Wacht, zie je dat daar een staf. Er staat op: de 
Versla Staf.’  
Ineens begon Maai te lachen. ‘Wat is er zo grappig?’ vroeg 
Tommy. Ze bedoelen niet dat je hem moet doden, maar dat je 
hem met deze staf in sla moet veranderen.  
‘Wat,  héé wacht’, je hebt gelijk! Versla hem,’ zei Tommy. Maai 
sprong uit de grot en voor de leeuw. Ze zei: ‘Staf,  versla hem.’ En 
toen gebeurde het. Er stond geen echte leeuw meer, maar een 
leeuw van sla. ‘Kijk de deur!’ zei Tommy. Maai liet de staf vallen 
en ging samen met Tommy door de deur.  
 
 
Tommy en Maai gingen de volgende kamer in. Een gele flits en ze 
stonden in een normale kamer maar dan veel groter. ‘Waar zijn 
we,’ vroeg Tommy. Toen klonk er een stem: ‘vrouwmens ik ben 
thuis.’ ‘Ja, manmens,’ klonk een vrouwenstem. Tommy las de 
volgende opdracht voor.: de reuzenvrouw heeft een magische 
ketting. Lees daarvan de zetting. De zetting is een zin of een 
woord, zeg het tegen het vuur, maar als een van de reuzen het 
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hoort… ‘Goed dan,’ zei Maai, ‘ten aanval!’ Ze sprong op de 
reuzenvrouw pakte een schaartje uit haar zak en knipte de ketting 
stuk. De parels vlogen alle kanten op. De vrouw schrok en Maai 
viel. Tot Tommy’s ergernis ving de reuzenman haar op. Maar 
Maai had het woord al gelezen. De reus schreeuwde ‘we eten 
lekker vanavond!’  
Maai gilde ‘reuzenliefde!’ De deur verscheen en ze zei tegen 
Tommy: ‘VLUCHT, NU HET NOG KAN!’ Tommy schreeuwde 
terug: ‘NEE, IK LAAT JE NIET ALLEEN!’ Maai sprong naar 
beneden en Tommy deed de deur open. Tommy ving Maai op en 
ze gingen naar hun volgende en laatste opdracht.  
 
Eén geel-blauw-groen- en zwarte flits, en ze stonden in een kamer 
van normale grootte met brandende fakkels die zwart vlamde. 
Toen klonk een stem: ‘Jullie hebben het goed gedaan, maar nu 
moeten jullie kiezen. De schat voor een van twee, of allebei niets.’ 
Eén van jullie moet in deze wand van vuur springen, wil de ander 
de schat…’ Maai en Tommy keken elkaar aan en zeiden tegelijk 
‘we willen die stomme schat niet als iemand zich er voor moet 
opofferen!’ Toen een witte flits en de fakkels branden wit en een 
zuivere vrouwenstem klonk: ‘vriendschap is belangrijker dan alle 
schatten ter wereld.’ Toen lag er een gouden kistje voor hen. Het 
was even stil en toen zei Tommy ‘zullen we hem open maken?’ 
‘Goed,’ zei Maai. Ze maakten hem open en zagen twee rode 
diamanten in de vorm van een hart, waar in gouden letters op 
stond: ‘vriendschap is de belangrijkste schat ter wereld.’ Een 
kleurloze flits, en ze stonden weer in de schoolgang. ‘Niemand zal 
ons geloven,’ zei Tommy. ‘Dit blijft ons geheim.’ 
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Hilde Pracht – 15 jaar 
 

Gumu faragha 
 
 
Shani klom op de rots en ging zitten. Het warme steen gloeide 
tegen haar blote benen. Ze kwam hier vaak. Een grote, grauwe 
rots aan het randje van haar dorp. Je kon er lekker in de zon 
liggen, of aan de voet van de rots in de schaduw kruipen. Bijna 
niemand wist van dit plekje en dat was precies wat Shani nodig 
had: even alleen zijn.  
Ze probeerde het tot zich te laten doordringen wat ze net 
allemaal had gehoord. Het was best heftig geweest. Ze vond al dat 
haar moeder, Azuka, er de laatste tijd steeds slechter uit was gaan 
zien. Maar dit had ze nooit verwacht. Dit kwam toch alleen bij 
anderen voor, niet bij haar? Maar het was echt zo, haar moeder 
had aids en was er niet best aan toe. 
 
Jelani, de vader van Shani, had haar duidelijk gemaakt dat 
niemand het te weten mocht komen. Het zou een schande zijn 
voor zijn gezin. Het liefst zou Shani er met iemand over willen 
praten. Even goed uithuilen en troost krijgen. Maar ze moest 
sterk zijn, haar moeder had haar nodig. Een traan welde op, maar 
ze liet hem niet over haar wang glijden. Met een  ruw gebaar 
veegde ze de traan weg. Shani stond op; ze moest nog water 
halen. Zeker nu Azuka zo ziek was, kon ze niet te laat met het 
koken beginnen.  
 
‘Nee hè’, dacht Shani, toen ze haar beste vriendin Kapuki bij de 
waterput trof. Het was dan wel haar beste vriendin, maar nu zat 
ze niet op de drukke Kapuki te wachten. ‘Hè Shan, kom je ook 
water halen? Wat gezellig, dan kunnen we saampjes teruglopen!’ 
‘Huh, wat? O, ja, is goed.’ Shani reageerde afwezig en liet haar 
emmer aan het touw de put in zakken. ‘Weet je’, Kapuki had niets 
door en ratelde vrolijk verder, ‘over 3 weken is er toch een groot 
dansfeest in het dorp? We kunnen ons samen mooi maken en dan 
gaan we lekker dansen!’ Shani nam niet meer de moeite om te 
reageren. Normaal vond ze het jaarlijkse dansfeest fantastisch, 
maar nu kon het haar gestolen worden. ‘Normaal ben je altijd zo 
enthousiast als we over het feest praten, wat is er toch aan de 
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hand?’ Fijn, nu wist Kapuki dat er iets was. Hoe moest ze zich 
hieruit redden? ‘Ik, ik voel me niet zo lekker.’ Ze moest net iets te 
lang over haar antwoord denken, dus Kapuki vroeg: ‘Volgens mij 
klopt daar niets van, vertel nou eens eerlijk?’ Shani’s ogen 
begonnen te branden, die verdomde tranen ook altijd! ‘Er is niets, 
het gaat alweer.’ Maar daar trapte haar vriendin niet in. ‘Ik ken je 
al veel te lang om dat te geloven. Dus vertel het maar, je weet 
toch dat ik je vriendin ben?’  
 
Shani dacht na, natuurlijk kon ze Kapuki wel vertrouwen, maar 
diep in haar hart schaamde ook zij zich een beetje voor de ziekte 
van haar moeder. Misschien kon ze het beter achteraf vertellen… 
‘Shani..’, probeerde Kapuki weer.‘Laat me nou gewoon even zeg! 
Als ik het er niet over wil hebben! Er is niets, helemaal niets!’ Ze 
heeft meteen al spijt van haar uitspraak. Het geduld van Kapuki 
was nu duidelijk op. ‘Nou sorry dat ik me zorgen maakte! Ik loop 
wel alleen naar huis. Als er nog iets is, hoor ik het wel.’  
 
En daar ging ze, de enige schouder waarop Shani uit had kunnen 
huilen. Waarom rustte er dan ook zo’n vreselijk taboe op dat 
stomme aids! Als de mensen er niet zo geheimzinnig over deden, 
waren er vast een hele hoop minder slachtoffers! Alleen en met 
een hele zware, klotsende emmer liep ze naar huis. 
 
Azuka ging snel achteruit. Binnen anderhalve week werd ze zo 
mager dat al haar botten te zien waren. Al die tijd zag Shani 
Kapuki niet. Shani zag eigenlijk niemand: ze was alleen in en om 
het hutje waar haar moeder lag, om haar te verzorgen. Ze had niet 
eens meer tijd om aan zichzelf te denken, dag en nacht moest ze 
klaarstaan en dat vergde veel van haar.  Hij moeder vocht hard, 
maar na een tijdje, merkte Shani dat het echt voorbij was. Haar 
moeder leek in niets meer op de vrolijke, sterke (en zelfs een 
beetje mollige) mamma van vroeger. ‘Shani, kom nog even bij 
me’, zei ze met haar laatste krachten. ‘Ik heb alles gedaan wat ik 
kon, maar ik kan niet meer.’ ‘Mamma, maar…’ 
‘Ssst’, moeders zachte, tedere stem stokte Shani’s woorden. ‘Wees 
niet bang, ik ga niet echt bij je weg. In je hart zal ik voorgoed 
zitten en vanuit de hemel zal ik altijd op je toekijken. Als je in het 
water kijkt, zul je in jouw spiegelbeeld, mijn gezicht herkennen. 
In het geruis van de wind zul je mijn stem horen. Ik zal je altijd 
beschermen, denk daar goed aan.’ Het was even stil. En toen, 
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alsof ze haar gedachte kon lezen, vervolgde ze: ‘Je kunt vast ook 
altijd terecht bij Kapuki en haar moeder.’ Toen was het voorbij. 
Shani’s moeder was weg, vervlogen, zoals een blad dat door de 
wind wordt weggevoerd. 
 
Even stond Shani naast haar moeder, het drong maar langzaam 
tot haar door. Toen rende ze naar het hutje van Kapuki.  
Kapuki zag haar vriendin in de deuropening staan en keek 
meteen ernstig. Shani stond daar, totaal in de war, en wist niet 
waar te beginnen. 
‘Zeg maar niets.’ Ze liep naar haar vriendin toe en leidde haar 
naar de twee houten stoeltjes in een hoek van het hutje. ‘Het is 
voorbij hè,’ zei ze zachtjes. ‘Je moeder is nu echt weg.’ Shani kon 
haar verbaasde blik niet achter haar tranen verbergen. ‘Ik wist het 
al. De dag nadat jij het wist, kwam mijn moeder bij jullie op 
bezoek. Azuka heeft haar gevraagd je op te vangen wanneer dat 
nodig is. Dus weet dat we altijd voor je klaarstaan!’ 
Shani kon niets uitbrengen, ze keek haar vriendin alleen aan. 
Maar ze wist dat het goed was zo, en ze hielden elkaar stevig vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ps: Ik wilde nog even vertellen wat de namen van de hoofdpersonen 
betekenen, het zijn namelijk Afrikaanse namen. 
Shani betekent: uitzonderlijk 
Kapuki betekent: eerst geboren dochter  
Azuka betekent:vergane glorie 
Jelani betekent: machtig, macht. 
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Jasmijn Ruijgrok – 15 jaar 
 

                            Het drie in één geheim  
 
Fieke loopt in het bos en kijkt om zich heen. Overal kraakt en 
piept het. Ze is bang, nooit eerder is ze zo diep in het bos 
geweest. Maar ze moet, ze heeft beloofd alle geheimen te 
ontraadselen die zich in het bos afspelen. De verdwenen schapen, 
de weggelopen kinderen, de stilte in het bos, het wordt steeds 
stiller naarmate je dieper het bos in komt, aan de bosrand fluiten 
nog wel vogels en zijn er dieren. Soms hoorde je gebrul en trilt de 
grond hevig, niemand weet wat het is. Iedereen is bang, maar 
niemand durft verder het bos in te gaan. Fieke wel, Fieke durft 
alles. Ze is overal geweest en heeft bijna alle geheimen ontraadselt 
die er zijn. Natuurlijk komen er steeds weer nieuwe geheimen bij. 
Maar dit waren drie geheimen in één. 
Waarschijnlijk hadden ze wel allemaal dezelfde oorzaak dat is 
meestal als er meerdere geheimen op één plek zitten. Maar dit 
was nu niet het grootste probleem, ze werd omcirkelt en bekeken. 
Dat voelde ze gewoon. Naarmate ze dieper het bos in liep werd 
het gevoel sterker, maar ze zag helemaal niemand om zich heen. 
En opeens.. .was het weg. Ze liep ook niet meer in het bos, ze was 
te ver doorgelopen dus liep ze het bos weer in, naar de plaats 
waar het zo stil was en begon het te onderzoeken. Er waren 
genoeg plaatsen waar een verborgen schakelaar of luik had 
kunnen zitten, dus begon ze maar snel met zoeken. Er lag veel 
mos, dus daar begon ze met zoeken, al snel kwam ze erachter dat 
er helemaal niets te vinden was. Ze begon dus maar met de 
bomen en zocht stevig door. Ja hoor, daar had je het al, een holle 
boom. Hij klonk holler dan de rest, en ze kon hem zo openen er 
liep een trap naar beneden. Deze volgde ze, ze besloot de treden 
te tellen. Hè, hè eindelijk stond ze beneden. Het waren wel 578 
traptreden, dat waren er nog eens een hoop. Ze liep zo een 
ondergrondse kerker in, er liep een rilling over haar rug en ze 
durfde niet te denken wat zich hier afgespeeld zou kunnen 
hebben of nu misschien nog steeds gebeurd, er ging een dreiging 
uit van deze ondergrondse plaats. Ze liep snel verder, zodat ze er 
niet meer over na hoefde te denken. Gelukkig had ze een fakkel 
meegenomen zodat ze niet in het donker hoefde te lopen. 
Ze liep verder de ondergrondse kerker in en opeens hoorde ze iets 
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en opeens was het weer weg, maar Fieke wist dat ze bespied werd. 
Ze voelde ogen op zich gericht, ze werd er zenuwachtig van en 
keek bang om zich heen. Ze was heel erg op haar hoede, en keek 
de hele tijd om zich heen, zodat ze niet opeens verrast kon 
worden. Ze was nu toch al zover dus kon ze net zo goed 
doorzetten. Ze liep verder en opeens stond ze in een 
zonovergoten kamer. Nou ja, je kon het nauwelijks een kamer 
noemen: er stonden een bed, tafel en een paar stoelen en ook nog 
een kast. Opeens stond er een man voor haar, ze schrok zich te 
pletter en deed een stap achteruit. Een hele tijd stonden ze 
zwijgend tegenover elkaar en ze begon voorzichtig te praten. Ze 
vroeg of hij wist waar dat geluid vandaan kwamen en waar de 
schapen en de kinderen gebleven waren. Hij begon te praten in 
haar taal, waar ze eigenlijk wel een beetje   verbaasd over was. Hij 
zei: (Ga maar zitten en dan zal ik je uitleggen waarom alles 
gebeurd. 
lk hoop dat je het snapt. 'Dit had ze niet verwacht, maar ze ging 
toch zitten en luisterde. "Mijn   naam is Leo en ik heb een heel 
apart verhaal en misschien geloof je me niet, maar toch vertel ik 
het je.' 'Twee jaar geleden liep ik door het bos, het was mooi en 
overal liepen nog dieren. 
Een week daarna liep ik weer in het bos, maar nu hing er een 
andere sfeer. Er was iets gebeurd. Ik ging op onderzoek uit, liep 
door het hele bos, maar kon niets vinden. Toen vond ik dus dit 
gat ik liep erin en wat ik voelde was zo verschrikkelijk, er ging een 
kwaad en angst   van uit dat ik er bang van werd en het bos uit 
rende. lk vertelde niemand wat het was, maar ik ging wel terug 
om te kijken wat het was. Het was een steen, maar het leek alsof 
hij leefde. Ik wed dat je dit stuk niet geloofd, maar het is echt zo' 
Fieke zat ademloos te luisteren en hoopte dat hij snel door zou 
gaan met vertellen. 'Er zat iets in de steen, iets kwaads, iets 
gevaarlijks. Daarom waren er bijna geen dieren meer in het bos. 
Ik bleef in het bos en plantte een boom boven de trap, zodat 
niemand het zou ontdekken. Ik begon te onderzoeken of er 
misschien een manier was om de steen te vernietigen, uiteindelijk 
heb ik een manier gevonden om het kapot te maken, maar het 
gaat niet genoeg. Vandaar dus het gebrul en getril. De kerker 
hieronder is ook zo geworden door de steen en als hij niet snel 
stuk gaat breidt het uit, naar het dorp en misschien nog wel 
verder. Daarom heb ik de kinderen nodig, zodat ik ze op kan 
leiden voor het stukmaken van de steen, als de steen stuk en weg 
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is, komen de dieren terug en hebben jullie geen last meer in het 
dop en kan ook ik terugkomen, met de kinderen. 
De schapen hebben we nodig voor de melk en het vlees. We 
vinden aardig veel in het bos, maar er zijn bijna geen dieren, dus 
die schieten we niet af Er is ook geen melk, want daar moeten 
schapen en koeien voor zorgen. Nu beetje mijn verhaal en ik hoop 
datje het snapt.' 
Fieke mompelde: 'Ja ja, ik snap het, maar de mensen in het dorp 
maken zich wel zorgen om hun kinderen 'Leo zei: 'Ja, dat snap ik, 
maar de steen is bijna stuk, dus kunnen ze weer naar snel huis.' 
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Guus Rijnbeek – 12 jaar 
 

Geheimen 
 
Geheimen zijn er veel, maar eigenlijk is een geheim helemaal 
geen geheim,  
want het wordt altijd doorverteld! Iedereen die zegt: ''Niet 
doorvertellen'' en dan zegt de persoon, waaraan je het verteld 
hebt, weer tegen iemand anders "niet doorvertellen''.  
En zo gaat het dan de hele school door. lk vind het ook altijd 
moeilijk om een geheim te bewaren. En als je het dan toch hebt 
doorverteld, kun je iemand veel ellende bezorgen. 
Het begon allemaal hier veel ven 
vandaan.......................................................... 
Waar een jonge prins een geheim had en als het volk dat te weten 
kwam, dan mocht hij   waarschijnlijk geen koning worden. Dus 
hij zei tegen zichzelf dat hij het aan niemand ging vertellen, zelfs 
niet aan zijn raadgevers. Hij vond het ook erg moeilijk om een 
geheim te bewaren. Hij kon niet meer slapen, eten en normaal 
denken, hij had de hele tijd het geheim in zijn hoofd. Hij ging om 
wat rustiger te worden een blokje om in het bos. Dat deed hij elke 
dag. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .totdat het gekapt werd om een 
parkeerterrein te maken, want de mensen die in het kasteel 
werkten, kregen allemaal auto's en als zij die op straat zouden 
parkeren, zouden ze gestolen of kapot gemaakt worden,. En de 
prins wou zo graag naar buiten en door de tuin lopen, maar dat 
kon niet. De prins at nu helemaal niet meer. Hij was zo droevig 
en alleen, dat hij naar zijn raadgevers ging, hij wou het ze gaan 
vertellen, maar eigenlijk durfde hij het niet. Maar hij ging er toch 
naar toe, hij vroeg of hij wat mocht vertellen. .. . . . .. . .. . . . .. 
De raadgevers zeiden: ''vertel als het echt nodig is". Dus de prins 
vertelde het (het geheim was dat hij belastinggeld had achter 
gehouden om een privé-jet te kopen). De raadgevers schrokken 
heel erg. Ze zeiden: ''waarom.. . .. . . ....waarom heeft u dit 
gedaan"? De prins begon te huilen en rende weg. Hij huilde wel 3 
uur lang zonder te stoppen. Het was al laat in de avond, dus de 
prins ging slapen. De volgende morgen kreeg hij de krant en op 
de voorkant stond met grote koeienletters: 
PRINS GELD ACHTERGEHOUDEN? 
De prins was ontzettend boos en rende door het kasteel en vroeg 
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iedereen of die zijn geheim wist en had doorverteld. Maar 
iedereen zei:''Nee, ik niet". De prins keek naar buiten en. .. . ... 
De prins schrok zich dood; hij zag wel 10.000 mensen die stonden 
te schreeuwen: ''Weg met de prins, weg met de prins, weg met de 
prins". De prins rende weer naar binnen want het volk probeerde 
de muur te breken, opeens trilde alles. De muur stortte in en het 
volk bestormde het kasteel, ze maakten alles kapot en namen veel 
geld mee. Het gebeurde allemaal in een flits. 
Een jaar later......................................................De Prins was geen 
prins meer, maar een boer en was super zuinig met zijn geld . Hij 
kocht niet meer zoveel als vroeger en deed nooit meer   iets   in 
het geheim !!!!!!!!!!!!!!! 
 
THE END 
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Aniek Vintges – 11 jaar 
 

Ons geheim. 
 

Dit verhaal gaat over mij: Lena-Mibs. Ik ben 13 jaar en samen met 
mijn vier vriendinnen: Liz, Saar, Cris en Tess beleefde ik een 
maand of drie geleden een spannend avontuur. 
Het begon allemaal op een woensdag. Zoals altijd ging ik met 
mijn vriendinnen naar de bibliotheek. Ik ging eens naar een 
andere hoek dan normaal. Daar stonden veel oudere boeken en 
de gloednieuwe versies daarvan. Ik pakte een paar oude boeken 
en keek erin. Mijn vriendinnen waren er ondertussen ook al en 
volgden mijn voorbeeld. Opeens zag ik een kaart en riep de 
anderen. Het leek wel op een schatkaart….. 
Ik werd wakker en dacht: ,,dit is de dag dat we gaan!” Snel schoot 
ik in mijn kleren en een uur later stond ik met mijn koffers op de 
stoep bij Tess we hadden afgesproken daar te verzamelen. O, 
sorry ik ben de rest vergeten te vertellen. Toen we de schatkaart 
hadden gevonden besloten we gelijk te gaan zoeken waar dat 
kruisje eindigde. Tegen onze ouders zeiden we dat we op een 
rustige camping gingen logeren. We hadden al gepland dat we de 
eerste dag van de zomervakantie gingen. Nu rijden we in de auto 
en gaan bijna de grens van Frankrijk over. Volgens de kaart begint 
de route ongeveer bij een camping in de buurt. Dus dat is handig. 
Bij de camping aangekomen gingen de ouders gelukkig snel weg, 
met veel commentaar. Wij konden snel gaan slapen en de 
volgende dag vroeg vertrekken.  
 
De volgende dag. 
We zijn al vertokken richting het zuiden. Maar opeens staat er 
een rondje op de kaart en als we voor ons kijken een groot ravijn 
met een wankele touwbrug. Liz en ik gaan gelijk en daarna gingen 
Tess en Cris ook, maar Saar durfde niet. Ze was al haar hele leven 
bang voor bruggen en al helemaal voor deze. 
Toen Liz en ik aan de overkant gekomen waren, kreeg Cris een 
gebroken nagel en ze begon te schelden. Saar was ondertussen 
een paar stapjes op de touwbrug, maar door het gespring van Cris 
op de brug viel ze bijna. Saar en Cris kregen ruzie, maar na een 
tijdje zei Tess:,, kappen nou, geen ruzie maken nu, doe dat straks 
maar als we van de brug af zijn!” 
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Ze waren er allebei van geschrokken en liepen stapje voor stapje 
door. Eindelijk was ook Saar aan de overkant en gingen we door. 
Drie dagen later zagen we weer een rondje op de kaart staan en 
toen we doorliepen zagen we een rivier. Deze rivier stroomde heel 
hard en toen we keken of er een brug was( die er niet was) zagen 
we dat er aan het eind een waterval was. Weer namen Liz en ik de 
leiding. We gooiden een touw naar de overkant en gooide hem zo  
dat hij vast zat. Daar gingen we één voor één. Als laatste ging Tess 
maar ze durfde niet. Saar zei: ,, als je valt dan zullen wij je 
opvangen vertrouw me.’’ Cris zei: ,, echt niet dan gaat er weer een 
nagel stuk!” ,,Let maar niet op haar”, zei ik. 
 
Uiteindelijk ging ze, maar ze viel op het laatst! Snel pakte Saar 
haar en trok haar aan de kant. Acht dagen later kwamen we weer 
eens een rondje tegen! Dit keer was het een grote berg. Cris zei 
dat ze dit echt niet ging doen. Maar ze moest wel en weer kreeg 
ze ruzie met Saar. Ze vertrouwde Saar niet! Maar ze ging toch. 
Wij waren op alles voorbereid en dus ook op dit. We waren zo op 
de berg, toen we boven kwamen was het al laat en besloten boven 
op de berg te blijven slapen.  De dag erna wilden we weer gaan, 
maar de berg was heel steil, dus moesten we via de zijkant. 
We zaten aan elkaar vast en konden niet vallen, maar Liz gleed 
uit… Hierdoor vielen we allemaal, maar we hadden geluk. 
We gingen via een soort glijbaantje naar beneden!    
Een dag erna waren we bij het vierde rondje. Daar zagen we een 
steen liggen.  
 De kaart liet zien dat daar onder een gat zat en dat we daar in 
moesten. Toen we daar eenmaal in waren zagen we een soort 
karretje. Liz durfde echt niet in een achtbaan of in een spookhuis, 
maar dit bleek een spookhuisachtbaan te zijn. Na veel gezeur ging 
ze toch mee. Liz begon te gillen. Een stem in mij zei dat ze moest 
stoppen. En toen ze stopte zagen we pas de uitgang! Ze was zo 
blij, net als wij trouwens. Diezelfde dag kwamen we het laatste 
rondje tegen!!!!!!!! Dat was bij een waterval. Ikzelf was nog 
helemaal niks engs deze reis tegengekomen. Ik dacht, er komt 
vast nog wel wat….. We dachten dat we door de waterval heen 
moesten, omdat dat op de kaart stond. En ja hoor, dat moesten 
we ook we gleden een eind naar beneden en belanden in een grot.  
Opeens zagen we allemaal slangen. 
Ik ben doodsbang voor slangen en het waren nog giftige ook! We 
hadden gelukkig allemaal een zaklamp en schenen hiermee naar 
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de slangen. Hier bleken ze bang voor te zijn. En zo zijn we door 
de grot gekomen…  
Aan het einde van de grot was het heel groot en daar kwam een 
lichtstraal naar beneden en als we goed keken zagen we iets 
glinsteren…Het was een kistje. Ik liep erheen en maakte het 
voorzichtig open. Er zat een perkament in en er stond op: 
Het geheim van dapper zijn en vriendschap: 
Het geheim van dapper zijn: de enige manier om je angst te 
overwinnen is hem onder ogen te zien. 
 En vriendschap: vertrouw elkaar, met vrienden kun je alles delen 
en in minder leuke tijden geven ze je moed. 
 
We vonden dit zo’n mooi iets dat het een groot geheim mag zijn. 
We rolden het perkament weer op en legden het weer terug, dit 
was een echt geheim. Ons geheim. En nu nog steeds. 
We zijn terug naar de camping gegaan en werden opgehaald door 
onze ouders. 
Ook hebben we de kaart weer terug in het boek gelegd. 
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Paula Witlox – 10 jaar 
 

Het geheim van Lotte en Merel 
 
Lief dagboek ik heb een lang verhaal te vertellen. 
Het gebeurde ongeveer een week geleden Mijn hond Belle zocht 
iets, ik dacht het is vast een stok of zoiets. Maar ik had het mis. 
Belle vond een kist. Ik dacht is het en schat, of een grap van de 
jongens uit de buurt? Ik wist het niet, maar misschien Merel wel. 
Zij is mijn beste vriendin. Die wist alles, samen maakten we hem 
open... ... .... Er zat goud in... ..... zilver ... en sieraden in.  
Wat mooi zei Merel. Je hebt helemaal gelijk zei ik, het is ! Toen 
moesten we bedenken wat we ermee zouden doen. We konden 
het verdelen. Maar dat vond merel 
geen goed idee. Het kon ook naar een goed doel. We konden het 
ook naar een museum brengen. Maar dat vond ze ook geen goed 
idee. Op dat moment kwam Thomas aanlopen om te zeggen dat 
we gaan eten. Snel stopte ik het kistje weg. Niemand mocht het 
zien, het was ons geheim. Ik moest het kistje snel verstoppen, 
want ook Thomas mocht het niet zien. 
Toen we thuis waren rende ik meteen naar boven. Ik wist niet 
waar ik het moest laten. Het kon onder het bed, of achter de kast, 
of onder de tafel. Ik koos toch maar voor onder het bed Daar kon 
niemand hem vinden. Toen we klaar waren met eten, rende ik 
meteen naar boven. 
Toen ik de volgende dag weer naar school ging zag ik Merel niet. 
Ze zou me komen ophalen maar ze was er niet. Toen ging ik maar 
alleen maar op school was ze ook niet. Ik vroeg het aan de 
meester, die zei dat ze ziek was. Na school ging ik even bij haar 
langs. Ik had het kistje bij me. Ze was echt heel erg ziek maar ze 
had een idee. Ze dacht we houden het gewoon geheim. We zijn 
rijk! Dit is ons geheim. Op dat 
moment ging de telefoon het was mijn moeder ik moest naar huis 
komen. Ik stopte het kistje weg en sloot de deur. Tot morgen! 
Onthoud, aan niemand vertellen. Het is ons geheim. Ik stapte op 
mijn fiets         en reed weg. 
De volgende dag is de school vroeg uit. Ik ging nog even langs bij 
Merel, die was nog steeds ziek. Ik nam het kistje mee. 
Maar we wisten nog steeds niet wat we ermee moesten doen. Zo 
ging het een paar dagen lang door. En elke keer lukte het niet. 
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Het lukt zo nooit, zei Merel. We hadden hulp nodig, maar we 
wisten niet van wie. Merel wilde het eerst aan de meester vragen. 
Maar dat wilde ik niet. We hadden iemand nodig die te 
vertrouwen is. 
Merel haar vader werkt in een museum, die kon ons vast wel 
helpen. Het was inmiddels al weekend Ik ging weer naar Merel. 
Tot mijn verbazing zat ze al aan het ontbijt, ze was dus al weer 
beter. We gingen meteen naar boven. Haar vader wilde ons graag 
helpen. 
De volgende dag was ik vroeg bij Merel. Ze was pas net 
aangekleed. Haar vader zat al op de bank. Hij had een heel plan 
bedacht. We gingen een deel aan het museum verkopen, het geld 
ging dan naar een goed doel, en de rest verdeelden we. Tenminste 
zo zou het moeten gaan. Maar zo ging het niet. Want de volgende 
dag stond met grote letters op de voorkant van de krant 
geschreven. . . . . . AANWIJZING NAAR SCHAT GEVONDEN 
Gisterochtend is er een schatkaart gevonden Na dat de storm 
uitbrak is het waarschijnlijk naar boven gekomen Iedereen in het 
hele dorp is op zoek We hadden een groot probleem. Als iedereen 
zocht en iemand kwam er achter. Dan zou het geen geheim meer 
zijn. En geheimen moeten geheim blijven. We moesten echt 
opschieten. Ik ging meteen naar Merel om het te vertellen. Ze 
schrok nog meer dan ik. We moesten echt opschieten.  
Maar haar vader had geen tijd! Toen we de volgende dag weer 
naar school fietsten zagen we dat iedereen     aan het graven en 
zoeken was. We moesten wel een beetje lachen. Want iedereen 
zocht terwijl wij de schat hadden. Op school deden we niets 
anders dan praten over schat. Een jongen beweerde dat hij de 
schat gevonden had. Iedereen geloofde het. Behalve wij dan. 
Want wij hadden hem. Na school gingen we een bezoekje 
brengen aan het museum waar Merel haar vader werkt. Haar 
vader wist alles al, en hij had alweer een       plan. 
We schreven een stukje in de krant waar in staat dat de schat 
gevonden is. De volgende dag stond het meteen in de krant. 
Schat gevonden Gisteravond is de schat gevonden Onder de 
boom in het park U hoeft niet meer te zoeken De volgende dag 
zagen we dat het goed gewerkt had. Niemand zocht meer. Het 
was nu weer ons geheim. En we konden het kistje nu gewoon 
naar het museum brengen. Het ging allemaal weer zoals het 
moest. En dit hebben we allemaal te danken aan Belle Dit was een 
verhaal uit het dagboek van Lotte. 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verhalenwedstrijd 2009 is mede mogenlijk gemaakt door  
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