Dromen
Deze bundel bevat verzamelde verhalen van
jonge schrijvers in Wassenaar,
naar aanleiding van de Verhalenwedstrijd 2010,
georganiseerd door het
Cultureel Overleg Wassenaar
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Voorwoord

DROMEN….WEL KIND DOET DAT NIET ?
Al weer voor de vijfde keer een boekje met verhalen van
Wassenaarse kinderen tussen acht en achttien jaar, als resultaat
van een jaarlijkse verhalenwedstrijd, georganiseerd door het
Cultureel Overleg Wassenaar (CO-W).Onderwerp dit jaar was
‘dromen’. Vooral Lucie Heins en haar schoondochter, de
kunstenares Floor Heins, hebben zich hiervoor enorm
ingespannen, waarvoor onze dank. De laatste drie jaar was de
helaas te vroeg overleden Hans Dijkstal juryvoorzitter en
prijsuitreiker. Hans deed dat fantastisch, inhoudelijk en met veel
humor. Bij de jury van dit jaar ontaardde het ‘dromen’ bijna in
een ‘nachtmerrie’ bij het bepalen van de winnaars, zò moeilijk
was het om uit al die inzendingen een keuze te maken. Eigenlijk
vinden wij dat ALLE kinderen, die aan deze wedstrijd hebben
mee gedaan winnaars zijn. 33 van de totaal 56 ingezonden
verhalen vindt u in dit boekje. En bij de prijsuitreiking op 25 juni
zullen wij Hans heel erg missen !!.
Deka Wielenga (juryvoorzitter)

Foto: René Zoetemelk
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Rebecca van den Assem - 10 jaar

Mijn droom
Het begon allemaal dat ik al van school af was en dat ik met
allemaal hondjes werkte.Maar op een dag kwam er iemand
binnen en liet de deur openstaan en ik was vergeten een hek
neer te zetten, dus alle honden en puppy’s renden weg .Er
zouden ook een paar puppy’s opgehaald worden en er
zouden er ook een paar gebracht worden.maar als ik weg
ben om al die honden en puppy’s te zoeken kan die
mevrouw haar puppy niet brengen en die andere mevrouw
kan puppy niet ophalen.
Ik vond het zo stom van die meneer die de deur open liet
staan,.maar gelukkig hielp hij mee met zoeken, anders
moest ik zelf 20 puppy’s en honden zoeken dus we hadden
besloten dat hij 10 honden zocht en ik 10 puppy’s,.ik had er
al 5 gevonden dus moest ik er nog 5, maar toen kwam die
menneer weer en had alle 10 honden al teruggebracht naar
mijn werk en toen en toen ging hij samen met mij de andere
5 puppy’s zoeken.
En gelukkig was ik net op tijd.want toen ik aankwam bij
mijn werk, stond de mevrouw voor de deur die haar puppy
kwam halen en ze zei dat ze haar puppy vaker bij mij zou
brengen.en de andere mevrouw had haar puppy veilig
teruggekregen en natuurlijk had ik het niet alleen gedaan,
omdat die man mij had geholpen, dus hadden we besloten
om het werk wat ik deed samen te doen en daarom kwamen
er steeds meer mensen die hun hond of puppy willen
brengen, omdat we met z’n tweeën zijn kunnen we het werk
eerlijk verdelen en het ging steeds beter en beter en toen
werd ons gevraagd of we in een heel bekend gebouw ons
werk wilde doen omdat de vrouw die daar eerst werkte
gestopt is met haar werk en we maakten een heel groot bord
voor op het gebouw zodat iedereen kon zien dat wij hier
werken. We hebben jaren het werk gedaan en al de puppy’s
die ik de eerste dagen had, zijn nu honden geworden en de
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mensen die wij zo goed kennen hebben reclames gemaakt
voor ons en door die reclames zijn het beste hondenpension
geworden en toen hoorde ik in de ochtend mijn hondje
piepen want die lag op mijn kamer te slapen en ik werd
daardoor wakker en toen zei ik tegen haar dat het maar een
droom was en dat was mijn droom.

Merel de Boorder - 10 jaar

Dromen bedrog?
De avond wanneer ik mijn waanzinnigste droom droomde,
was warm en droog.Ik woonde in Egypte mijn vader was
daar boer en mijn moeder mandenwever. En ik hielp mijn
moeder.Toen ik naar bed ging zag ik een slangetje, ik wist
wel dat die niet gevaarlijk was, want ik kende het land goed.
Het slangetje keek me aandachtig aan.Het was een klein
jong slangetje. Ik zei dat het slangetje weg moest
gaan.Warempel zei dat slangentje iets terug"Nou en dat
voor een Toverslang."
En de slang keek me verontwaardigd aan.
"Een...eh...Toverwiwa?" Zei ik.
"Niet wiwa slang"Zei de slong.
"Wat is dat?"Vroeg ik.
"Een slang die kon toveren."zei de slang die nog steeds
beledigd keek.
Toen viel ik in slaap.
De volgende ochtend lag de slang languit aan het einde van
de hangmat.
De slang maakte de familie rijk en ik hoefde nooit meer een
mand te zien.
Toen werd ik wakker!
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Maud Broere - 10 jaar

kim is een …… superstar!
Kim is een net en beleefd meisje. Haar moeder is heel
streng geworden na haar vader zijn dood. Haar moeder wil
graag dat zij schrijfster wordt. Maar dat wil Kim niet. Kim
haar grootste droom is om een superster te worden. Kim
doet stiekem mee aan zangaudities voor haar beste vriendin
: Eva.
Eva is best arm en heeft hele erge ruzie met haar moeder.
Daarom wil Kim een handje helpen.
Zal Kim haar moeder erachter komen of zij mee doet aan de
zangaudities?. En zal ze winnen met de wedstrijd? Dat zal je
allemaal lezen in dit verhaal. Snel lezen dus!
Kim haar grootste dromen zijn ,
1 = dat ze haar vader weer een keer ziet.
2 = dat haar moeder minder streng wordt.
3 = dat ze later een grote superster word!.
Saai en moe.
Hoi, ik ben Kim. Ik ben 13 jaar en woon in Amsterdam. ik
hou van zingen dansen en piano spelen. Mijn moeder is best
streng. Mijn vader is namelijk dood gegaan toen ik 12 was.
Maar volgende maand word ik 14. Ik kan niet wachten!. Ik
had gevraagd of ik mee mocht doen aan een of andere
zangaudities maar het antwoord was nee. Ik vond dat erg
jammer. Mijn moeder wil dat ik later schrijfster word. Maar
mijn grootste droom is om een grote superster te worden!.
Ze wil ook dat ik er altijd als een POPJE uit zie. Maar dat wil
ik natuurlijk niet. Ik doe tenminste nog netjes en beleefd.
Mijn beste vriendin Eva heeft hele erge ruzie met haar
moeder. En ze zijn ook nog stik arm.
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Hoi Eva
Kun je morgen naar mijn huis komen?.
Om 5 uur?. ( het is wel in de middag hoor! )
Groetjes , Kim.
Ik drukte op verstuur en daar ging het mailtje. ‘ Kim kom je
eten?’ hoorde ik mijn moeder beneden aan de trap zeggen. ‘
Ja, ik kom mam.’ Ik raapte mijn tekeningen van de grond en
legde ze netjes op mijn bureau. En liep de trap af naar
beneden. ‘ het eten is lekker toch kim?’ vroeg mijn moeder
met een hoog stemmetje. ‘ ja mam het is …. Zalig!’ ik vond
het dus om te braken. Net toen ik mijn laatste hap naar
binnen wou werken zei mijn moeder. ‘ over die
zangaudities…’ het was even stil. Ik luisterde vol
verwachtingen naar wat ze zou zeggen. ‘ ik wil echt… dat je
daar niet aan mee doet.’ Nee! Ik was opnieuw van binnen
gebroken. ‘ Weet ik’ zei ik snel. Ik stopte snel het vieze
laatste hapje prut in mijn mond. ‘ ik ga maar weer eens mijn
huiswerk afmaken.’ Zei ik snel. En ik rende naar boven de
trap op.
Lief dagboek,
Vandaag weer een dag voorbij. Over een maand ben ik al weer
jarig ik kan niet wachten. Ik heb nog steeds geen mailtje van
Eva gekregen. Zal er iets met haar zijn?. maar over een paar
zinnen ga ik stoppen want ik ben echt moe. Ik had vandaag
weer verwacht dat mijn moeder zou zeggen dat ik mee mocht
doen aan die zangaudities. Maar helaas het mocht niet. Maar
ik ga toch ( stiekem! ). Nou ja ik ga stoppen. Dag lief dagboek.
2010
Lieve Eva,
Waarom mail je mij niet snel terug?.
Gaat het eigenlijk wel goed met je?.
Groetjes, Kim.
‘Zou ze nog terug bellen?’ ik legde mijn mobieltje op mijn
de
bureau en pakte uit mijn 2 la een brief. Het was het de
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inschrijfformulier van de zangaudities. Ik wist echt niet of ik
er nou aan mee moest doen of niet. Dan zou ik Eva zo goed
kunnen helpen. Ik heb wel in mijn dagboek geschreven dat
ik het zou doen. Maar ik weet het nou helemaal niet meer
zeker. ‘ piep, piep.’ Daar ging mijn mobieltje. Ik sprong van
mijn bed af en rende naar mijn bureau om mijn mobieltje te
pakken. ‘ hoi.’ Zei ik snel. ‘ hoi. Ik kom over een uur naar jou
huis Oke?’ ‘ Ja, is goed dan zie ik je straks. Doei’. Ik klapte
mijn mobieltje dicht en liep naar mijn kast. Ik trok hem
open en haalde er een paar jurkjes uit. Een paar hemdjes
met leuke rokjes en een spijkerbroek. Ik trok ze allemaal
één voor één aan. Ze stonden allemaal wel leuk. Maar om
die aan te doen naar een zangauditie?…nee. Toen zag ik iets
leuks. Ik zag een blauw jurkje tot aan mijn knieën en in het
midden hing een touwtje met een grote strik. Die trek ik
aan voor de audities dacht ik.
‘ Doe je haar ik een hoge staart!’ zei Eva. ‘Nee. Het moet iets
speciaals zijn.’ zei ik. Ik liep naar de spiegel en deed mijn
haar los. ‘ Tadaa!’ riep ik. ‘ en dat noem jij speciaal?’ zei Eva.
‘ ja!’ zei ik eigenwijs. Eva gooide een kussen naar mij hoofd. ‘
Au!’ riep ik expres hard. Ik sprong boven op haar en we
lachten hard. ‘ Weetj e..Kim.. ik heb nog nooit zo’n lieve
vriendin gehad..’. Ik keek eva lief aan. ‘Ik ook niet.’

Audities
‘ Kijk, hier is het!’ zei Eva. Ik keek met open mond naar het
grote gebouw. ‘ wow.’ Zei ik. Ik trok Eva mee naar binnen.
Er waren niet zo veel mensen .want de folders waren niet
overal uit gedeeld. Een man wees ons de weg naar een
kamer waar ik me mocht voorbereiden op de eerste auditie.
‘ Kim van Schoonhoeven. Naar de zaal komen alstublieft.’ ‘
Veel succes Kim!’ Ik zuchtte. ‘ Dank
je wel Eef.’ Ik liep naar binnen in de grote zaal. Daar zaten 3
mensen op een stoel. ‘Zzo Kim. Laat maar eens zien wat je
kan!.’

10

Lief dagboek.
Het is een week geleden dat ik mee deed aan de zangaudities.
Ze vonden me geweldig. En ik mocht meteen mee doen aan de
finale. Ik heb het mijn moeder vertelt. En dit zul je niet
geloven maar goed…. Ze vond het juist leuk dat ik mee deed
aan de zangaudities. Ze wou me alleen testen of ik het wel
echt leuk zou vinden. Morgen is de grote dag. Ik kan niet
wachten. Eva komt me ophalen. Ik hoop dat ik ga winnen.
Mijn moeder is de laatste dagen echt 100% minder streng.
Gelukkig. Ik mis papa zo erg. Nou ja. Ik moet stoppen. Ik ga
vroeg slapen voor de grote dag begint.
Dag lief dagboek. 2010
‘ La, la ,la!’ ik was een paar toonladders aan het oefenen.
Over 2 minuten moest ik op. Er was een groot publiek. ‘
Hier is de superster van vanavond…..Kim!’ ik rende naar het
podium en er kwam een grote ster want dat was ik.
Lief dagboek
Yes! Ik heb gewonnen toen ik mocht vertellen aan wie ik het
geld zou geven of zo. Ik had natuurlijk gezecht: aan mijn lieve
beste vriendin …Eva. Ze moest huilen. Van blijdschap. Ze gaf
me een zoen op me wang en gaf me zo veel knuffels dat ik niet
meer weet hoe veel het er waren. Mijn moeder was super blij
voor me. En het aller leukste was nog. Ik zag opeens mijn
vader… papa stond in het publiek te juichen hij knip oogde
naar me en weg was hij. En ik mag nu alle soorten kleding
stijlen dragen yes! Ik ben erg moe van deze lange dag.
Dag lief dagboek. 2010.
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Isabelle de Bruijn – 10 jaar

Dromen zijn bedrog.
Luca was met Sammie aan het spelen op het schoolplein.
´´Kijk daar´´ zei Luca opeens. ´´Wat?´ zei Sammie. ´´
Oooooo laat maar ik was even aan het dagdromen. Maar ik
moet naar huis. Het is al laat en ik moet nog huiswerk
maken. Oke doei!!!’ Even later als Luca thuis is begint ze aan
haar huiswerk. “Mam kom eens helpen, ik begrijp deze som
niet”. “Wat is er aan de hand?” “ Nou hier staat 7x109 maar
hoe moet je dat precies oplossen?” “Nou je doet eerst 7x100
en dat is? “700” zegt Luca. Dan doe je 7x9 en dat is?” “63”.
“En dat tel je bij elkaar op en dat is samen? 763. Goed zo!!
Zo, het is al laat nou gauw naar bed jij!!!” Dag mam slaap
lekker. Dag!!!” Die nacht had Luca een verschrikkelijke
droom. De droom ging zo; Luca was helemaal alleen in haar
grote villa.Toen werd er opeens aangebeld. Het was
middennacht. Luca ging naar beneden en deed de deur
open, daar zag ze een meisje met lang zwart haar. Luca gilde
zo hard ze kon, maar er kwam geen geluid uit haar mond.
Toen schrok ze wakker en zag dat het al 10 uur was! !! Ze
kleedde zich gauw aan en racete naar school. Ze zou zeker
weten te laat komen en de juf zou haar straf geven omdat
dit al de 5de keer deze week is dat ze te laat is gekomcn.
Toen ze op school kwam, keek de juf haar streng aan. Sorry
juf stamelde ik. En zei de juf streng: “Wat is er nu weer
gebeurd”. Ik dacht gauw na. Wat is een goeie smoes om te
verzinnen? “Nou ik struikelde op de straat en toen zat mijn
knie onder het bloed en moest ik naar huis om er een
pleister op te doen.” Oke ik begrijp je, ga zitten.” Tring tring
tring !!!! Oke klas buiten spleen. Even later toen ik buiten
was, wou ik graag mijn droom aan Sammie vertellen.
“Sam??” “Ja wat is er ???” “Ik had een hele rare droom. Weet
je hoe die ging.”
Nou ????” “Ik was helenmaal alleen thuis toen ging de bel. Ik
deed open en zag een meisje staan.” “Ja”, zei Sammie: “wat is
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daar zo eng aan?”. “Nou, ze wou mij aanvallen.” “Oke wat is
daar bijzonder aan??” “Nou, toen ik gister zei: kijk daar
dacht ik dat ik aan het dagdromen was, maar dat was dus
niet zo. Toen ik haar zag, dacht ik dat ik haar kende. Ik
denk dat ze bij mij in de straat woont.” “Nou zullen we haar
gaan zoeken”, zei Sammie. “Oke, kom we gaan.” Een uur
later hebben ze nog niets gevonden. Maar dan opeens zien
ze haar. Ze gillen zo hard ze kunnen. Het meisje vraagt heel
rustig: “wat is er aan de hand?” “Nou jij wou mij aanvallen.”
“Nee hoor.” “Jawel in mijn dromen.” “Hahahahahha,” riep
het meisje, “dromen zijn bedrog” en iedereen lachte mee.

Bronte Donders - 11 jaar

De Droomwereld
“Hallo mam ik ben thuis”. “Hallo lieverd”, zei mama, “hoe
was het op school?”. “O leuk hoor” zei Vera, “wat gaan we
eten?”. “Zo ver is het nog lang niet Vera”, zei mama. “Mag ik
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dan wat anders? Ik heb honger”zei Vera. “Ok, pak maar een
koekje.”
“Hoi mam, ik ben er”zei Tom. “Hé Tom je mag een koekje
pakken”zei Vera. “O lekker, bedankt”.
Aan tafel:
“Ik ben klaar, mag ik van tafel?” zei Vera. “Ja, ikke ook.”
“Eerst je bord leeg eten Tom, zei mama. Tom propt vlug de
laatste hap naar binnen. “Kom Tom, mama mogen we naar
buiten? ” zei Vera. “Ja hoor, maar voor het donker thuis
zijn!”zei mama. “Oké dag”.
Ze gingen net als alle andere keren naar het grasveld om de
hoek. “Wat doen we?” zei Vera. “Tikkertje”zei Tom. “Oké,
tikkie, jij bent hem” zei Vera en rende snel weg. Ze tikte en
tikte en rende en rende en vergaten de tijd helemaal. Dus
voor ze het wisten was de tijd allang om en was het dus al
donker. Opeens hoorden ze een zoemend geluid “Huh, wat
was dat?”zei Tom. “Ik weet niet, maar ik vind het maar eng”,
zei Vera. Een tijdje later zagen ze een groen met paarse
lichtflits. “Ik ben bang!”zei Tom. Maar toch gingen ze
ernaartoe. Het groen paarse licht, waar ook geel blauw en
rood in bleek te zitten, kwam steeds dichterbij. Ze waren er
eindelijk, en het bleek een groen met rozeachtig huisje te
zijn. “Kijk het huisje van Hans & Grietje” zei Tom en rende
naar binnen. “Nee, kijk uit! Het is een val!” zei Vera, maar
Tom was al naar binnen en ze ging hem achterna.
“Wacht….. woh wat is dat?” zei Vera. “Ik weet niet maar is
het niet mooi?” Ze waren beland in een wereld die lijkt op
iets wat nergens begint en nergens eindigt, vol met
gekleurde lichtjes, die in het niks verschijnen. “Waar zijn
we?”vroeg Vera verbaasd. “Ik heb geen idee” zei Tom. Zo
iets als ze nu hebben gezien hebben ze nog nooit eerder
gezien. Opeens viel de grond, als die er al was, onder hun
voeten weg. Ze vallen en vallen en het leek wel of het niet
ophield. Totdat ze ergens belanden waar alles licht, lief en
vooral heel bijzonder was. “Waar zijn we, het lijkt wel of ik
droom. Knijp me eens”, zei Vera. “Au, het was maar een
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grapje, hé het is geen droom”. “Maar waar zijn we dan?”,
vroeg Tom. “Ik heb geen idee”. Opeens liep er een groot
groen harig monster voorbij en botste tegen Tom op. “Hé
wie is dat, wah, wat ben jij?” Zei Tom. “O gaat het lief
jongetje”zei het monster vriendelijk. Opeens liepen er nog
veel meer enge, rare en grappige monsters voorbij. “Vera, ik
ben bang” zei Tom. “O volgens mij zijn ze wel aardig”.
“Waaahh”, zei Tom toen er nog een raar monster voorbij
liep. Tom viel op de grond. “Ik help je opstaan” en stak haar
hand uit. “Hum bedankt”zei Tom, en stond op. Zijn ogen
vielen op een mooi steentje. “Hé wat is dat?” en hij pakte het
op. “Wat is wat”zei Vera en draaide zich om. Ze schrok en
zei verbaasd, “whoh, ik weet het ook niet”. “Het lijkt wel een
diam…hee…..uh….nou…..uh…..een steen” zei Tom verward.
Tom snapt er niks van, evenmin als Vera. Het was zwart
maar toch leek het op een diamant, het glom en was toch
glad maar het aller raarste was dat het door scheen.
Het was laat op de avond, en al bijna elf uur. “Ik ben moe”
zei Tom en gaapte. “Ja ik ook, zullen we maar gaan slapen?”
zei Vera moe. “Ja tis goed”. En ze zagen een grote
appelboom om onder te gaan liggen. Maar ze aten eerst nog
een appel.
Ze gingen zonder dat ze het door hadden zo van de
droomwereld weer terug naar Nederland, ze waren door de
vliegmonsters en elfjes zo weer terug in het bed gelegd, héél
raar.
De volgende ochtend word Vera wakker. “Ik heb zo raar
gedroomd” zei ze. “O, ik ook” zei Tom, “ik droomde over de
droomwereld en er liepen allerlei monsters”.”Nou ik
ook!”zei Vera verbaasd. Het was een tijdje stil en toen
voelde Tom in zijn zak en schreeuwde opeens: “het zit er
nog, het zit er nog!” “Wat zit er nog?” zei Vera. “Het
steentje” zei Tom. “Hét steentje?.......dan was het dus toch
geen droom!”
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Bastiaan van Dijk - 16 jaar

Waarom ze altijd bovenin willen liggen
In de familie Meijer was er een traditie. Broer en zus, Daan
en Lieke, sliepen namelijk altijd samen in een stapelbed,
Daan boven en Lieke onder. Toen kwam het moment dat
het bed aan vervanging toe was en er werd een nieuwe
gekocht. Toen Daan en Lieke begonnen aan hun eerste
nacht in het nieuwe, houten stapelbed, gebeurde er iets
raars…
Daan bevond zich in een donkere ruimte en hoorde veel
geroezemoes om zich heen. Hij zag dat er vanuit de donkere
ruimte een gang naar buiten liep, waar licht vandaan kwam.
Op de één of andere manier, ook al wist hij niet waar hij
was, wist Daan precies wat hij moest doen. Hij liep samen
met tien veel grotere mannen door de gang, twee aan twee,
met één van hen voorop. Degene die voorop liep droeg een
andere kleur kleren dan de rest, kon Daan nog net zien.
Toen ze bijna aan het einde van de donkere gang waren en
bijna in het licht stonden, stopten ze met lopen. Hij hoorde
dat er namen werden omgeroepen. Als laatste hoorde hij
zijn eigen naam. Bij de woorden ‘En dan nummer elf, Daan
Meijer!’ hoorde hij een waanzinnig gejuich op zich af
komen. Terwijl hij de grote, lichte ruimte binnenliep dacht
Daan bij zichzelf ‘Waar ben ik toch?’. Maar toen hij nog wat
verder liep en op een groot, groen grasveld terecht kwam,
terwijl het volkslied luid werd gespeeld en gezongen, wist
hij het. Hij speelde zijn eerste wedstrijd als profvoetballer en
hij vond het geweldig.
De volgende ochtend vertelde Daan met grote ogen aan zijn
zusje wat hij gedroomd had. Lieke was erg onder de indruk
en eigenlijk ook wel een beetje jaloers, want zij had die
nacht geen leuke droom gehad. Het was gewoon zwart,
zoals het meestal is. Na meer dan een week aan nachten die
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Daan in het bovenste bed had gelegen en hij telkens weer
met prachtige verhalen terugkwam, werd Lieke wel heel erg
jaloers. Om dit op te lossen, besloten ze samen, dat Lieke
een keertje bovenin zou slapen. En ook in die nacht
gebeurde er iets speciaals…
Lieke keek rustig om zich heen. Voor zich zag ze een paar
dunne, stevige tralies, waar wat licht doorheen scheen. Ze
hoorde allerlei geluiden en muziek van de andere kant van
de tralies. Ook hoorde ze een hinnikend geluid en ze
realiseerde zich na een tijdje dat er rustig iets bewoog onder
haar. Ze werd als het ware een beetje heen en weer
gewiebeld. Toen ze met haar handen in het duister voor
zich voelde, voelde ze een langwerpige kop. De kop schudde
een beetje. Net als Daan wist Lieke niet waar ze was, maar
wel precies wat ze moest doen. Ze boog zich langzaam
voorover, klemde haar benen om het geval onder haar heen,
legde haar kin bijna op de kop voor zich en keek
geconcentreerd naar voren. Plotseling, na een paar
seconden, klonk er een harde, doffe knal. De tralies klapten
naar voren open en Lieke schoot in een flits naar voren.
Toen ze op topsnelheid was en vloeiend op een neer
stuiterde, haar haren heftig wapperden en haar wangen
trilden van de wind, realiseerde ze zich wat ze aan het doen
was. Ze deed mee aan een paardenrace. En het paard waar
ze op reed lag heel ver voor op de anderen. Ze voelde zich
ontzettend stoer en trots.
De volgende ochtend hoorde ze van Daan dat hij deze keer
niet gedroomd had en op deze manier kwamen ze er samen
achter dat het nieuwe bed geen gewoon bed was. Degene
die bovenin sliep, had namelijk altijd de wonderlijkste
dromen. Daarom besloten ze om vanaf nu voor elke nacht te
wisselen, dus om en om bovenin te slapen. Zo gingen er vele
weken voorbij met prachtige dromen. Daan droomde elke
keer weer dat hij een profvoetballer was en Lieke droomde
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steeds dat ze mee deed aan een paardenrace en elke keer
werden de dromen steeds een stukje leuker.
Maar na een tijdje werden de dromen zo leuk, dat Daan en
Lieke ontzettend jaloers op elkaar werden. Degene die niet
aan het dromen was had namelijk gewoon een normale,
saaie, donkere slaap. Op een gegeven moment werd het zo
erg dat ze enorme ruzie kregen over het bed. Daan had zelfs
eens geprobeerd om bovenin te slapen zonder dat het zijn
beurt was. Toen de ouders van Daan en Lieke vroegen wat
er aan de hand was, wilden ze niets zeggen. ‘Niets hoor.’
zeiden ze dan. Ze dachten dat ze niet geloofd zouden
worden.
Op een nacht hoorden de ouders het geruzie van Daan en
Lieke op hun kamer. En daarom werden ze allebei van de
kamer gehaald en moesten ze voortaan in aparte bedden
slapen. Maar al na een week hadden ze er echt genoeg van.
Dus toen, laat in de avond, zoals van tevoren afgesproken,
slopen ze stiekem naar de kamer met het stapelbed en
gingen allebei bovenin liggen. Toen gebeurde er iets aparts,
ze kwamen namelijk samen terecht in een ingewikkelde
droom die zich afspeelde in een wereld van profvoetballers
en paardenracers. Het was een wonderlijke wereld die je je
niet voor kunt stellen. Daarom besloten de twee om het
voortaan elke nacht zo te doen en altijd te slapen in hun
eigen, bijzondere wereld. De dromen werden immers weer
steeds mooier en steeds meer onvoorstelbaar.
Op een nacht werd vader Meijer, naast moeder, wakker. Hij
dacht iets raars gehoord te hebben. Toen hij opnieuw een
luid gehinnik en gejuich hoorde vanuit de kamer met het
stapelbed, dacht hij er even aan om zijn vrouw wakker te
maken, maar opeens hoorde hij het niet meer. ‘Ik houd
mezelf voor de gek,’ dacht hij, ‘droom toch lekker verder.’
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Daphne van Ede - 12 jaar

Dromen met een betekenis
Ik word wakker met een raar gevoel in mijn buik. Ik had
weer zo’n rare droom. Ik snap nog steeds niet waarom. Na al
die jaren nog niet. Op school ziet mijn beste vriendin Noah
het meteen aan me. ‘‘Had je weer zo’n vage droom?,,. ‘‘Ja.,,
zeg ik kortaf. Samen lopen we het klaslokaal in. Ze begrijpt
dat het nu even geen zin heeft om door te vragen. De hele
dag ben ik nog chagrijnig. Het ziet er vast grappig uit hoe ik
met een zuur gezicht de school doorloop, want iedereen
begint te giechelen als ik langsloop.
Als ik thuis kom zie ik mijn moeder over de tafel liggen. Het
stuk van haar gezicht dat ik zie, ziet er slecht uit. Ze is
spierwit en heeft opgezwollen, rode ogen. Ik ga naast haar
zitten en pak haar hand, die voelt koud aan. Ik leg een
deken over haar heen en loop de kamer uit. Ik gris mijn fiets
van de grond waar ik hem had neergesmeten en race naar
mijn atelier. Dat is de enige plek die helemaal van mij is.
Daar leef ik me vaak uit op alle doeken en al het papier. Dit
keer ben ik dat niet van plan. Ik ga m’n werk bekijken. Soms
kan ik wel uren staren naar mijn eigen schilderwerk voordat
ik de conclusie trek of ik het mooi of lelijk vind. Dat geeft
me een goed gevoel. Ook vandaag zit ik uren te staren naar
één van mijn houtskooltekeningen. Zelfs zo lang dat ik in
slaap val.
Beelden flitsen door mijn hoofd, een man, heel vaag. Hij
wordt steeds meer herkenbaar. Dan verschijnt er een vrouw
naast hem. Ik herken m’n moeder in haar. Ik schrik, zou de
man naast mijn moeder de man zijn waar ik al mijn hele
leven over nadenk? Waar ik samen met mijn moeder al
zoveel jaren om heb gehuild? Zou dit hem zijn? Ik schrik
wakker en sta op. Ik sluit mijn atelier af en fiets naar huis.
Mijn hoofd zit vol. Vol gedachtes. Vol gevoelens. Ik heb
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nooit naar hem durven vragen. Ik heb altijd gewacht tot
mijn moeder over hem begon.
Ik lig in bed. Ik heb naar hem gevraagd bij mijn moeder. Ze
werd er emotioneel van. Ook zij had de laatste tijd veel over
hem gepiekerd. Ik had een woedeaanval verwacht, die
uiteindelijk niet kwam. Ze begreep mijn gevoelens even
goed als die van haar. Dat vond ik fijn. We hebben twee uur
gepraat. Toen we klaar waren, waren we heel opgelucht.
Eindelijk, het was eruit. Toen we naar de tafel keken zagen
we daar twee borden met koud eten staan. We schaterden
het uit en uiteindelijk hebben we ontdooide poffertjes
gegeten. Druk peinzen en ik val in slaap.
De beelden beginnen dit keer waar ze gebleven waren. Het
herkenbare beeld van mijn moeder en de man. Het beeld
wordt steeds scherper en er verschijnt iemand bij. Een
kleine, huilende baby in de armen van mijn moeder. Dan
gebeurt er iets waar ik niet op had gerekend. De man loopt
weg. Het beeld in mijn hoofd volgt de man. Eerst loopt hij
nog, maar later begint hij te rennen. Op een gegeven
moment herken ik de straten en ons huis. De man stormt
het huis binnen, graait een foto van tafel en sprint weer naar
buiten. Hij blijft maar rennen en rennen. Straten en huizen
flitsen voorbij. De buurt wordt steeds kaler. Hij mindert
vaart, steeds meer. Bij een viaduct stopt hij. Hij leunt er
tegenaan en hijgt. Na een paar seconden vallen zijn ogen
dicht en zakt hij in elkaar. De foto schuift een paar
centimeter van zijn hand vandaan.
Ik word wakker, open mijn ogen. Zo ziek als vandaag heb ik
me nog nooit gevoeld. Mam komt mijn temperatuur
opmeten. Ik heb veertig graden koorts. Als ik mijn deken
opensla om mijn mobiel te pakken, zodat ik Noah kan smsen dat ik niet kom, zie ik een foto liggen. Op de foto zie ik
de man in mijn droom. Ik draai hem om. Daar staat de
datum waarop hij is gemaakt. Tien juni 1997. Mijn
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geboortedatum. Ik zie mijn moeder met een gezicht als een
boer met kiespijn in haar bed liggen. Waarschijnlijk is dat
vlak voor mijn geboorte. Ik schrik, nu besef ik het pas. Hoe
kan die foto hier in mijn bed liggen? Ik snap het, eindelijk.
Al die hints, nu de duidelijkste van allemaal en ik snap nu
pas echt? Ik krijg een idee, ik sms Noah om te vragen
wanneer ze pauze heeft en zeg dat ze dan naar het parkje
moet komen.
Om kwart over twee zit ik op het bankje bij de ingang van
het parkje. Ik wacht op Noah. Ik ben dik ingepakt in vijf
lagen, want ik ben nog steeds ziek. Eindelijk zie ik haar
aankomen, vrolijk komt ze op me af gehuppeld. Ik vertel
haar het hele verhaal en mijn plan. Na mijn hele verhaal
lacht ze en geeft me een knuffel. Ik moet lachen, Noah heeft
al twee lesuren gemist, maar het kan haar niets schelen. Die
gekke Noah.
Het is tijd, denk ik, ik moet het nu doen. Het is tien juni
2010. Ik ben jarig. Ik heb net een nieuwe fiets gekregen. Ik
ben met moeite tussen al het verjaardagsbezoek uit geglipt.
Als ik op mijn mooi versierde fiets stap en rustig naar rechts
fiets, heb ik een goed gevoel. Wat ik nu doe is goed. Ik leg
een lange weg af op de fiets, langs allerlei afgelegen paadjes
die ik nog nooit eerder had gezien. Toch weet ik precies de
weg, ook al hou ik mijn hoofd er niet bij. Als ik bij een
viaduct ben, stap ik af. Ik kijk naar de overkant. Ik word
overspoeld met gemengde gevoelens. Ik had gelijk. Daar
staat de man. ‘‘Pappa!,, roep ik, ik ren naar de overkant en
val mijn vader voor het eerst in precies dertien jaar in de
armen.
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Samantha van der Geer - 18 jaar

Dromen zijn geen bedrog
Liggend in het hooi kijkt Mira door het houten raam van
haar hutje naar buiten. Het is een koele avond en de sterren
aan de hemel verlichten haar hut door het gat in het rieten
dak… Ze gaat op haar zij liggen en kijkt naar de verrotte
plank met twee gaten er in. Ze lijken haar aan te staren…als
2 donkere kassen in een houten gezicht. Ze mompelt, “Ik
wou dat mama nog leefde…” en sloot haar ogen. Een traan
rolde over haar wang.
Alles is donker als ze wakker wordt, ze staat op en tast om
zich heen, maar voelt niets. Ze zet kleine stapjes voor uit en
roept; “Hallo! is daar iemand?!”. Nog steeds tast ze in het
duister. Totdat ze een rand onder haar voet voelt. Ze gaat
op de grond zitten en bungelt met haar benen over de rand.
Ze leunt naar voren om te kijken wat daar beneden te
vinden is. Alleen maar duister… Ze gaat met een zucht
achterover liggen en plots valt ze door de vloer!
Ze zweeft, ze voelt haar lichaam niet meer. Ze valt door een
gat wat oneindig lijkt te voelen en ze ziet allemaal dingen
uit het verleden langs haar gaan. Hoe haar vader haar
oppakt en ronddraait, hoe ze lachend met haar moeder aan
de tafel zat te knutselen, hoe ze met haar hond speelde in
het hoge gras...Hoe de mannen kwamen die alles
verwoestte. Ze huilde niet, ze lachte niet, ze voelde niets en
keek alleen maar. Het zweven wordt langzaam minder en
ze voelt hoe ze steeds harder naar beneden valt.
Haar gevoel komt weer terug, de paniek die ze begon te
voelen, stroomde door haar hele lichaam, als het bloed wat
door haar aderen stroomt. Haar hart sloeg op hol en haar
hersenen op tilt. Ze ging steeds harder en harder. Ze draaide
zich om in de lucht en zag een rozige gloed in de verte. Ze
wist niet wat er ging gebeuren en schreeuwde het uit! Dan
valt ze door zachte, donzige, rozige wolken zo’n 5 etages
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naar beneden en landt verrassend zacht op de laatste laag.
Ze gaat op haar knieën zitten. “Waar ben ik?” vroeg zij zich
hardop af. Ze hoorde een zachte gegrinnik en keek om…
maar er was niemand.
Ze hoorde het weer! “Hallo! Kom maar tevoorschijn hoor!
Ik weet wel dat je er bent” riep ze boos “Kom nu
tevoorschijn of ik zal je wel krijgen!” schreeuwde ze weer.
“Wees niet boos liefje” zei de stem zacht. Mira schrok, want
ze herkende de stem. “Mama…?”, uit de wolken boven haar
kwamen kleine lichtjes naar beneden.
Ze begonnen langzaam naar elkaar toe te zweven en nam
een vorm aan. Eerst onduidelijk , maar toen werd de vorm
heel duidelijk: Mira’s moeder. Ze glimlachte lief en keek jk
haar met haar altijd zo zachte ogen aan. “ Mijn lief, ik heb
op je gewacht” zei haar moeder terwijl ze haar dochters
wang zachtjes streelde. Mira huilde van geluk, verdriet en
eenzaamheid. “Ik kom je halen, mijn lief” zei ze “ik kom je
meenemen naar een betere plek, een plek waar jij,, ik en
papa voor altijd samen kunnen zijn”. Ze pakte zachtjes de
hand van haar dochter. De hand van haar moeder was zo
zacht als fluweel. Mira kon niets doen dan kijken en
knikken, want ze had een enorme brok in haar keel.
Ze veege haar tranen weg en stond op, pakte haar moeders
hand. Haar moeder begon te zweven. Mira voelde zich
zielsgelukkig na een lange weg vol pijn.
Ze keek naar beneden. Onder haar zag ze de roze deken
langzaam weg trekken. En toen ze duidelijk zag wat zich
daar onder bevond, was ze verstijfd van angst…daar diep op
de bodem van een zwarte put…. verscheurde kleren, een
gezicht vol tranen en een smekende hand die zich naar
haar optilde. Het ooit zwartglansende haar was dof en deels
verbrand. In haar gezicht zaten roetplekken, maar ze had
nog steeds die hemelsblauwe zachte ogen. Haar opgetilde
hand deed haar uitzien alsof ze smeekte dat ze terug zou
komen. Smeekte dat ze niet mee zou gaan met de vrouw die
niet haar moeder was.
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Mira keek omhoog en zag in de blauwe ogen van de vrouw
een glans die ze niet kon plaatsten. Een ijskoude hand
raakte haar gezicht aan. Ze wilde weg…ze moest weg! Hoe
hard ze ook probeerde te trekken en te rukken, ze kon zich
niet bewegen. De wereld om haar heen doemde op in het
zwart en het rood van vuur. Het gezicht van de vrouw
veranderde. Ze bleef jong…maar haar ogen kregen een
ijskleur. Die ogen maakte haar koud tot op het bot. De
vrouw ging op haar knieën zitten en Mira’s hoofd rustte op
haar schoot. Haar dunne lippen krulde zich om in een lach
die niets goeds te betekenen had...
Ze opende Mira’s mond en goot er een flesje met groen spul
in leeg. Ze kon het niet proeven…want met haar mond
voelde ze niet meer… en hoe meer het drankje door haar
lichaam vloeide hoe minder ze voelde. Tot alles zwart
werd…
Mira schrok hijgend en huilend op uit haar slaap. Ze voelde
aan haar gezicht en lichaam of alles er nog was. Ze was nog
heel…. Het was nog nacht, maar ze kon niet meer slapen. Ze
maakte een lichtje met de kleine lantaren die ze had en liep
de hut uit ,naar de rivier, om haar gezicht te
wassen….Overal op het water zag ze mooie vuurvliegjes en
ze glimlachte. Het water was helder en ze kon de
weerspiegeling van sterren zien. Plots hoorde ze achter zich
voetstappen en ze draaide zich om…
Daar stond een vrouw. Ze had een mooi gezicht, lang zwart
haar, ijsogen en dunne lippen die zich omkrulden tot een
lachen….
Een lach, die niets goed te betekenen had….

24

Clementine van Gelderen - 11 jaar

Droomwonder
De familie van Valerie zit voor de televisie. Ze kijken naar de
uitslag van de staatsloterij. Een ½ lot hebben ze gekocht.
'De winnaar van de ½ staatslot van 112,5 duizend euro wordt
nu bekend gemaakt dames en heren!' zegt de presentator.
'En hier komt ie dan: LA 010057!' 'Dat zijn wij!' schreeuwt
de familie door elkaar. 'Niet te geloven dat zijn wij!' ze
maken een vreugde dansje door de kamer en allemaal
kunnen ze het bijna niet geloven. Valerie springt heen en
weer maar dan valt ze met een klap op de grond. BAM!!
Valerie ligt met deken en al naast haar bed. Het was
allemaal maar een droom. Op dat moment roept haar
moeder haar voor het ontbijt. 'Ik had echt een hele stomme
droom,' zegt Valerie toen ze beneden was. 'Waar ging het
over?' vraagt haar moeder.'Ik droomde dat we de jackpot
hadden gewonnen,' zegt Valerie. 'Dat is toch leuk?' vraagt
haar zus Claire. 'Niet als je wakker wordt, en al helemaal
niet op een pijnlijke manier,' antwoordt Valerie. 'Oja, de
trekking is vanavond,' zegt haar vader. 'Schiet nou maar op,
je moet naar die auditie voor Romeo & Julia,' zegt haar
moeder. 'Oja!' Valerie propt een boterham in haar mond,
springt onder de douche, kleedt zich aan, poetst haar
tanden, pakt haar fiets en scheurt weg. Vandaag wordt er
bekend gemaakt wie de rol voor Julia krijgt. 3 uur later
komt Valerie weer thuis. 'En?' vraagt haar moeder. 'Nee,'
zegt Valerie treurig. 'Charlotte kreeg de rol en ik ben nu een
figurant.' Ze gaat naar boven naar haar kamer.
Die avond zit de familie écht voor de televisie. 'De winnaar
van de ½ staatslot wordt nu bekend gemaakt dames en
heren!' zegt de presentator weer. 'En hier komt ie dan: LA
010057!'
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'Dat zijn wij!' schreeuwt de familie weer. Valerie denkt geen
enkel moment aan haar droom. 'Niet te geloven dat zijn wij!'
weer maken ze een vreugde dansje door de kamer en nadat
ze wat rustiger zijn geworden besluiten ze als eerst een
reisje naar New York te gaan maken. Veel shoppen
natuurlijk en een luxe ***** sterren hotel boeken. Wat is de
familie blij! Na een leuke avond gaan ze lekker weer slapen.
'Slate 1, take 1,' roept de clapper loader. 'En, actie!' hij klapt
zijn filmbordje dicht. Valerie wordt wakker. Weer een
droom. Ze droomde dat ze tóch in de film mocht spelen
omdat Charlotte haar been had gebroken bij een auto
ongeluk. 'Was het maar waar,' denkt ze. Ze kleedt zich aan
en loopt naar beneden. Op dat moment gaat de telefoon.
'Hallo met Valerie v.d. Burcht' zegt Valerie als ze de telefoon
op neemt. 'Hallo Valerie met Maria,' zegt de regisseuse van
Romeo & Julia. 'Ik wou vragen of je de rol van Julia wilt
overnemen, Charlotte heeft helaas haar been gebroken
tijdens een auto ongeluk,' gaat Maria verder. 'Van schrik laat
Valerie de telefoon vallen. Gelukkig belandt hij op het
zachte tapijt. 'Niet te geloven,' mompelt ze. 'De droom komt
uit!' 'Hallo? Valerie? Hallo?' klinkt het door de telefoon. Snel
pakt Valerie de telefoon weer op. 'Eh, ja, graag,' zegt Valerie.
'fijn,' zegt Maria. 'Dan zie ik je morgen om 8 uur op de set
voor de eerste opnames, heb je de teksten nog?' 'Ja,' zegt
Valerie. 'Oké, tot morgen,' en ze hangen op. 'Mam! Ik heb
de rol toch! Maria belde net en moet je eens luisteren' roept
Valerie. Als iedereen aan tafel zit vertelt Valerie over haar
droom. 'Een soort visioen dus' zegt Claire. 'Dat had je toch
ook met die loterij?' 'Ja, Inderdaad! Ik krijg steeds visioenen'
zegt Valerie. 'Over die jackpot gesproken, de reis naar New
York is geboekt!' zegt Valerie's vader trots. 'En rara in welk
hotel?' 'Hilton!' raadt Claire meteen. 'Ja! zijn jullie niet blij?'
vraagt hij. 'Ontzettend!' roept de rest van de familie. 'Over
een week zitten we in New York!'
De volgende dag zit Valerie keurig om 8 uur op de set. Ook
Maria krijgt te horen over de visioenen en de reis naar
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Amerika. 'Wat grappig,' zegt Maria. 'Dan ben je een
droomwonder. Dat zei mijn grootmoeder altijd, ze was
waarzegster en ik had vroeger ook altijd van die dromen.'
'Grappig' zegt Valerie.
6 dagen later ligt Valerie weer in haar bed. Ze kan maar niet
slapen, morgen gaan ze naar Amerika! Uiteindelijk valt ze
toch in slaap.
Valerie kijkt door het raampje naar beneden. Het vliegtuig is
pas net opgestegen. Buiten lijkt alles net Madurodam. Alles
is zo klein! Valerie kijkt wat naar buiten en leest af toe in
haar nieuwe boek. Dan wordt er op het bordje aangegeven
dat je riem vast moet. 'Waarom mam, we gaan toch nog niet
landen?' Vraagt Valerie. 'Nee schat, ik vrees iets anders' zegt
haar moeder. 'Allemaal rustig blijven zitten we maken een
noodlanding, ik verzoek u uw gordel om te doen.' klinkt een
stem uit de luidsprekers. 'Nee! Mam, we storten neer! Nee!
Aaaahhh!' BAM!! Valerie ligt alweer op de grond. Het was
maar een droom. Haar moeder komt haar kamer in. 'Kleed
je je even aan? We gaan zo naar Schiphol.' 'Nee, ik blijf hier,
ons vliegtuig gaat neerstorten. Ik heb er over gedroomd!'
Zegt Valerie. 'Ach schat, stel je niet zo aan, het is maar een
droom,' snauwt haar moeder. 'Oja, en over de loterij en de
film is ook maar een droom dat toevallig uitkomt, nee ik
blijf hier!' schreeuwt Valerie boos terug. En zo gaat die
discussie nog even door. Valerie sluit zich op in haar kamer
en ze blijft alleen thuis. Ze weet wel dat de rest van de
familie nu te laat is voor het vliegtuig en 4 uur later komen
ze dan ook weer thuis. Claire smijt de deur van Valerie's
kamer open en schreeuwt: 'Door jou waren we te laat voor
het vliegtuig en nu kan ik die reis naar Amerika wel
vergeten stomme trut!' en ze smijt de deur weer dicht. Deze
dag werd niet echt gezellig meer.
De volgende dag kijken ze met z'n allen naar het nieuws.
'Gistermiddag om ongeveer 10:30 stortte een KLM vliegtuig
neer in een klein dorpje in Engeland. De oorzaak is nog niet
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bekend. Er zijn 73 doden gevallen waaronder 54
Nederlanders.' 'Ik zei het toch!' roept Valerie. 'Anders waren
we nu misschien gewoon dood!' Iedereen was toch erg blij
met Valerie's dromen en beloofde haar voortaan gewoon te
geloven.
Want de gekste dromen, kunnen wel eens uitkomen!

Pip van Gelderen - 9 jaar

Dromen
Je kunt altijd iets geks dromen,
Zoals: snoepjes aan de bomen,
Frietjes aan de takken,
Mega grote pakken
Met roze-rode linten,
En T-shirts met niet bestaande printen.
Varkens met twee koppen,
Geiten die je foppen.
Knal gele konijnen,
Daar kun je leuk mee geinen.
Je droomt altijd eigenlijk wel iets.
Maar soms dan lijkt het wel niets.
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Thijme Grol - 14 jaar

Dokter Romen
Dit verhaal gaat over een man genaamd Dokter Romen.
Deze man is een hele speciale dokter. Hij is geen normale
dokter zoals alle andere die gewonde of zieke mensen
behandelen. Deze dokter helpt mensen met hun dromen,
kwade of juist leuke. Elke dag komen in dokter Romen’s
kliniek vele mensen met klachten over een droom.
Zo kwam er eens een man die Scary heette. De man had een
hele enge droom die elke dag maar weer terug kwam.
Dokter Romen is het gewend en kon de man helpen. Eerst
vroeg hij waar de droom over ging. De man vertelde dat hij
overal om hem heen spinnen zag en dat elke avond die
zelfde droom weer terug kwam. Altijd als Dokter Romen het
probleem weet gaat hij nadenken over een oplossing. Hij
bedacht dat de man de spin op een hele grappige manier
moet bekijken, bijvoorbeeld met rolschaatsen aan. De
volgende dag kwam de man lachend de kliniek binnen en
Dokter Romen wist dat zijn taak gedaan was.
Ook kwam er eens een vrouw die verliefd was op een man in
haar droom, maar zij had de man nog nooit gezien. Dokter
Romen vertelde mevrouw Love dat een droom altijd een
bepaalde betekenis heeft. Dat de vrouw moest afwachten tot
er vanzelf iets moois gebeurd. Een paar maanden later
kwam mevrouw Love weer binnen. Maar niet alleen, maar
met een superknappe man. Ze was de man van haar dromen
tegen gekomen. Die dag trouwde ze en Dokter Romen was
te gast. Het was een hele mooie dag.
Mensen zonder droom
Er komen niet altijd mensen met een probleem over hun
droom naar de kliniek. Ook komen er vaak mensen die niet
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kunnen slapen en dus niet kunnen dromen. Ook hier heeft
Dokter Romen een oplossing voor. Elke avond gaat hij
dromen vangen, die hij daarna in potjes doet. Het enige
probleem is dat hij de droom ook eerst zelf moet bekijken.
Dus elke avond is hij dromen aan het bekijken. Als hij een
droom heeft gezien. Dan stopt hij hem terug in het potje en
zet hij hem in zijn speciale Dromenkast. Als mensen geen
dromen meer hebben dan kunnen ze kiezen welke droom
ze willen voor die nacht. Zo heeft hij ze ook op categorie
gelegd. Zo kunnen ze kiezen tussen leuke, maar ook hele
enge. Het is alsof ze een film kopen, maar dan hoeven ze
geen geld te betalen.

Op een ochtend kwam Dokter Romen uit zijn bed. Hij had
een hele leuke droom bekeken en wou hem in de
dromenkast zetten. Maar alle dromen waren verdwenen.
Iemand had de potjes open gezet en de dromen laten
ontsnappen. Dokter Romen wist dat dit geen goed teken
was, want de dromen gingen nu door het stadje zwerven. Zo
kregen mensen dromen die ze totaal niet gewild hadden.
Dit was een ramp. Al die jaren van dromen bekijken, hij
deed dit al van af dat die een jongetje van 8 was. Al die jaren
waren nu verloren. Wie doet nou zoiets?
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Roeland het wonderkind
Op dat moment kwam er een jongetje in de kliniek lopen
die Roeland heette. Hij had een potje in zijn hand en kwam
met een vragend gezicht de kamer in. Hallo, menneer zei de
jongen. Ik heb hier mijn droom in gestopt maar ik wil hem
weer terug. Dokter Romen vroeg hoe de jongen dit deed. Hij
vertelde dat de droom weg waaide en dat hij snel deze pot
pakte en hij ving hem gewoon. Dokter Romen wist dat hij
iemand gevonden had die dezelfde kracht had als hij.
Dokter Romen vertelde de jongen wat er was gebeurd met
alle dromen en hoe hij aan deze komt.
Roeland was dolgelukkig en begon elke avond te helpen met
dromen vangen. Nu ging het twee keer zo snel. Maar na
twee dagen van hard werken waren de dromen weer uit de
kast verdwenen. Nu waren ze echt boos. Ze dachten over
een andere plek na voor dromen. Ze kochten een hele grote
kluis waar dromen in konden worden bewaard. Ze vingen
die nacht weer leuke en enge dromen. Maar die avond was
de kluis alweer geopend zonder dat er dromen in zaten.

31

Roeland en Dokter Dromen dachten na over wat ze moesten
doen. Moesten ze wel verder gaan met dromen vangen? Of
had het helemaal geen zin meer? Maar plotseling kwam
Roeland met een super idee. We openen een land waar de
dromen in worden bewaard, zo kan niemand ze stelen of
vrijlaten. Ze deden dit en ze noemden het Dromenland
omdat Dokter Dromen Roeland .
Een paar jaar later zat dromenland weer propvol met
dromen en kon de kliniek weer worden geopend. De kliniek
heette nu Dokter Dromenland. Vele mensen kwamen weer
met klachten en gingen weer met blije gezichten de kliniek
uit. Ook kwam de er een man huilend binnen. Hij zei dat hij
heel veel spijt had. Roeland (die nu ook in de kliniek
werkte) vroeg waarom. De man vertelde dat hij degene was
die altijd de potjes opende en de dromen vrij liet. Hij
vertelde dat hij zijn hele leven gepest werd en de ergste
dromen had die je je maar kan bedenken. De man dacht dat
hij door de dromen vrij te laten de pestkoppen ook nare
dromen kon laten krijgen.
Dokter Romen vertelde de man waarom hij een kliniek had.
Dat deze juist is om enge erge of juist niet leuke dromen te
voorkomen. Dus dat hij niet de pestkoppen terug moest
pakken, maar gewoon zelf hele leuke dromen moest
hebben. De man vroeg om excuses aan Dokter Romen en
Roeland. Nu was de meneer vaste klant van de kliniek en
kwam elke dag wel weer een andere droom halen.
Op een dag had Dokter Romen die eigenlijk helemaal geen
dokter was een boek geschreven over een droom en dat heb
je net gelezen. Het was allemaal maar een droom.
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Frederike Herkströter - 9 jaar

Zijn dromen echt... ? ! Nee toch? !
Ik zit in de klas. Ik staar wat voor me uit... Maar dan?!
Tttring!!! De schoolbel! Eindelijk!!! Na al die uren van
verveling. Ik pak mijn tas, grijp naar mijn jas. Ik rende de
schooldeur uit. Ik haal eens diep adem. Maar he?! Ik heb me
nog niet voorgesteld!? Nou, dan doe ik dat nu maar even.
Oke! Ik ben Lisa. Lisa Palingen. Je denkt zeker wat een
gekke achternaam he? Nou ik denk het zelfde. Maar ik kan
er ook niets aan doen dat mijn vader met mijn moeder
trouwde!? Ik ben gewoon zoals ik ben! Niet populair, niet
slim (maar ook niet dom!), gewoon ik. Ik, ik, ik! Maar nu
genoeg over mij en terug naar het verhaal. Waar waren we...
? Oo ja! Ik rende de schooldeur uit. Ik haalde eens diep
adem. Ik zette een stap, en nog een stap. (En dat heet
lopen). Ik liep op mijn gemak naar huis. Na 15 minuten
lopen kwam ik eindelijk thuis. Ik trok mijn jas uit, en plofte
neer op de bank. Ik pakte de TV afstandsbediening. Ik
drukte op de aanknop en zapte wat rond. En dat ging zo'n 2
uur door.
Het was eindelijk tijd om te eten. Alleen... Bah!!! Spruiten!!!
Dat is haar nachtmerrie van de eeuw! Nou... Neus dicht en
dan... Hap! Bah!!! Zo ging het nog 1 uur door. Toen liep ik
naar de badkamer, om in bad te gaan.
Ze draaide zich om, om de kraan open te draaien. Ze
draaide de kraan open, maar wat kwam eruit? Maar toch...
Het kwam haar vaag bekend voor... ? Maar waar van?
Haar... haar... nee dat kan toch niet?! Haar droom?!
Ja, de groene smurrie van spruiten! Dat was het! Maar dan
droomde ze nu gewoon... Lisa kneep zichzelf. Maar... Er
gebeurde niets? Ze deed het nog een keer. Maar nog steeds
niets? Ze keek naar het bad. Oo nee! Het bad liep bijna over!

33

Maar eerst ... Zonder erbij na te denken liep ze naar
beneden. Ze riep haar moeder naar de
badkamer. Haar moeder liep de trap op, en liep de
badkamer in. En ze riep: LISA!!! HET WATER! ZET HET
WATER UIT!!! Maar... maar... mam... Zie je dat dan niet? !
Ja! Het water staat tot je enkel! Nee! Groen? Spruiten? Nou?!
Je bent te moe, ga maar naar bed. Voordat je nog zegt dat er
aliens komen! HUP! Dan douche je morgen wel! Kom, kom!
Toen ik in bed lag dacht ik aan mijn moeder. Waarom zag
zij het niet wat ik zag? Dat was dan maar de vraag? Maar
misschien had haar moeder wel gelijk. Misschien was het
haar verbeelding wel? Misschien was ze gewoon moe?
Maar ja ... Ze zal het wel nooit te weten komen. Nou, nu
gewoon gaan slapen! Op naar de volgende dag! " En binnen
1 minuut lig ik te... Zzzlapen...
Ik hoor iets in mijn bed. Tttring!!! De wekker weer.
Ik sla mijn hand op de wekker om hem uit te krijgen. Ik ging
nog versuft overeind zitten. Mijn haar zit door de war, en in
de klit. Ik leek net een klein zwevertje zo.
Met moeite klom ik uit mijn bed, en kleedde me aan.
Langzaam liep ik de trap af. Ik trok mijn laarzen aan. Pakte
mijn tas, en ook mijn jas. Ik trok de deur langzaam open. Ik
liep als een slak naar school. (Zoals gewoonlijk).
Na 11 minuten lopen kwam ik eindelijk aan. Ik was zo'n 10
minuten te laat, zoals altijd. Maar ja? ! Ik hing mijn jas op en
liep weg. Maar wat was dat?! Swoesh!Er rende iets achter
mijn rug om. Lisa draaide zich weer om en liep verder. Maar
heh? Haar jas was weg? Lisa liep gewoon weer verder. En
weer: Swoesh! En Lisa draaide zich weer om. En nu? De hele
kapstok was weg?! Nu besloot Lisa wat gewoon naar de klas
toe te lopen, wat er ook gebeurde!
Ze liep naar de deur, maar ze werd door iets tegen
gehouden? Een ... Oo nee, ze droomt zeker weer. Lisa kneep
zichzelf. Maar... nee, nee, nee! Niet weer! Niet weer haar
dromen! Er stond iets voor me dus... Maar wat dan? Het was
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blauw... en slijmerig... en had een drakenkop? Dit was haar
ouden fantasie vriendje van 3 jaar geleden?! Maar hoe kwam
die hier? Nee! Dit moet de rest weten!
Ik pakte Zoe-zoe (haar fantasie vriendje bij de armen trok
hem omhoog). Ik liep me Zoe-Zoe dc klas in. En ik riep: DIT
IS HET BEWUS! DROMEN ZIJN ECHT! En ik hield Zoe-zoe
omhoog. Iedereen begon te lachen. Ik werd vuurrood.
Maar... maar... De kinderen bleven maar lachen. Ik keek
Zoe-zoe aan. Waarom zag ik hem dan wel? Ik ging zitten
aan mijn tafeltje.
Ik pakte mijn leesboek uit mijn laatje van mijn bureau. Maar
ik zag hem niet? In plaats van mijn leesboek pakt ik een
GROOT, oud, en stoffig boek. Er stond iets op. Ik kon alleen
niet lezen wat? Een F... a... n... t... a ... ? De frisdrank Fanta?
Vast een flauwe grap van iemand!
Waar zou da... ha... ha... ha... HATJOE!!!
He! De andere letters waren zichtbaar geworden. Fanta... s...
ie? Ha, ha, ha... Flauw hoor! Ik legde het boek op de tafel.
Boem! Het boek ging uit zichzelf open met een klap. Ik was
stomverbaasd? ! Er viel een briefje uit.
Lieve Lisa,
Als je dit leest ben jij de opvolgster op het heksenboek.
Jij bent nu officieel een heksenmeisje.
Groet je overgroot tante.
Echt? Ik! Een heksenmeisje?!
Niet te geloven!
Dat verklaart alles dus... !?
Zoe-zoe en het bad.
Ze is gewoon een heksenmeid!
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Laura van Hoeven - 15 jaar

Auditie
Het is maandagochtend en nog voor de wekker afgaat word
ik wakker van mijn ouders, die het duidelijk niet met elkaar
eens zijn. Ik loop naar beneden om te luisteren waar het
over gaat.
“Ik wil het niet hebben Martijn!” “Waarom niet? Ze heeft
talent!”
“Ze is pas zestien!” “Ze is goed Hannah…en ik kan het
weten.”
Voorzichtig open ik de huiskamerdeur. Ik weet al waarover
het gaat….Het is altijd mijn droom geweest om naar de
musicalschool in Engeland te gaan. Helaas wil mijn moeder
het niet hebben. Het is gevaarlijk, te duur, maar bovenal; ze
zegt dat ik niet goed genoeg ben! Die preek heb ik al
duizend keer gehoord. Mijn vader is muzikant. Híj zou het
geweldig vinden als ik ga.
“Oké mam, vertel maar hoe ik ervoor kan zorgen dat ik wel
mag.”
“Ik wil het gewoon niet hebben!” “Alleen de audities dan?”
“Wat denk je zelf! Alleen de reis is al duur. Stel dat je niet
wordt toegelaten, dan is het weggegooid geld.”
Ik zucht en maak me klaar voor school. Op de fiets krijg ik
ineens een geweldig idee. Zodra ik op school ben, loop ik
naar het kamertje van de directeur. Ik klop op de ruit en
voor ik het weet zit ik vol enthousiasme mijn plan uit te
leggen.
“Dus om iets cultureels te doen kunnen we een musical
maken. Wat dacht u van Les Miserabeles…of Tarzan!”
“Weet je, ik vind het geen slecht idee, alleen hebben we
geen geld.” Ik kijk meneer Slaapbergen verbaasd aan.
“Geen geld?” “Ja, de school is al bijna failliet. Een goede
musical neerzetten kosten handen vol geld. Dat kunnen we
niet betalen. Het spijt me Emma.” Teleurgesteld sta ik op.
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“Goed, dan ga ik maar...” De directeur kucht en knikt dan.
“Ja.”
Net als ik de deur achter mij wil dichttrekken hoor ik
meneer Slaapbergen wat mompelen.
“Als je het voor elkaar krijgt om het zelf te regelen? Zo’n
musical is misschien ook goed voor de populariteit van de
school..”
Mijn hart maakt een vreugdesprongetje.
“Ik zal mijn best doen meneer,” en ik sluit de deur achter
mij.
Niet veel dagen later sta ik in een schort op het schoolplein
koekjes en taarten te bakken. Niels helpt me met verkopen.
Het ziet er grappig uit hoe hij mensen naar ons kraampje
probeert te lokken.
“Ruik je die geur? Koop het voor de directeur!” en “Heb je
zin in snoep! Help mee voor een musicalgroep!” Hij gaat
helemaal op in zijn rol en heeft er lol in. Gelukkig vinden
meer mensen het grappig, want het werkt. Er staan rijen
kinderen en docenten die allemaal iets willen kopen. Na
twee dagen hebben we 2500 euro. Thuis gooi ik mijn fiets
tegen de schuur en ren naar binnen.
“Mam, je gelooft nooit wat ik voor elkaar gekregen heb!”
Aan de keukentafel leg ik alles uit. Ze schudt haar hoofd.
“Schat, zet die musicalschool toch uit je hoofd. Ze komen
echt niet voor jou naar Nederland, geloof me.”
Meteen verandert mijn stemming, maar ik laat me mijn
droom niet afnemen. Nu ga ik haar laten zien dat ook dat
me zal lukken!
De volgende dag zijn de audities. Muziek klinkt door de
boxen en het begint. Iedereen doet enorm zijn best. Er
wordt gezongen, gedanst en leuk geacteerd. Dag en nacht
werk ik aan het script. In de klas slaap ik bijna en thuis heb
ik nauwelijks tijd voor huiswerk. Ondertussen maken mijn
ouders voortdurend ruzie; mijn vader vindt dat ik creatief
bezig ben, mijn moeder vindt het ongezond.
“Emma, we moeten praten.” Mijn mentor komt naar me toe.
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“Ik heb gehoord wat je allemaal doet, maar je cijfers lijden
eronder. Ik stel voor dat je hulp vraagt. Je kunt het niet
alleen doen, het is te hard werken en school is ook
belangrijk.”
“Nee, dat kan niet. De mensen van de musicalschool moeten
weten dat ik het helemaal alleen gedaan heb. Dan heb ik
meer kans.” Hij zucht.
“Je moet het zelf weten, maar verstandig is het niet.” Hij
pakt zijn tas en verlaat het lokaal. Thuis stuur ik een
uitnodiging naar Engeland. Nu maar hopen op een positieve
reactie.
“Goed! We hebben nog een week de tijd. Ik heb alle
kledingstukken al geregeld en microfoons gekocht. Als het
goed is kent iedereen zijn tekst?” De groep knikt.
“Oké, we doen nog één keer het hele stuk en dan zijn we
klaar.”
“Nóg een keer?” Tim zucht. “Het stuk duurt twee uur!”
Ik klim op het podium en verdwijn in mijn rol.
Als ik thuis kom is het eten al koud, dus begin ik maar met
het maken van de affiches.
Ik hang ze door het hele dorp en in de school. Alles lijkt
goed te gaan, maar een dag later staar ik met tranen in mijn
ogen naar mijn mailbox. Ze kunnen niet komen kijken. Het
is te duur om naar Nederland te reizen. Over een paar
dagen is de musical, was dan alles voor niets? Ik zie mijn
droom in duigen vallen, maar ik moet door… al is het maar
voor de school.
Op de dag van de première stroomt het publiek binnen.
De eerste noten beginnen, lampen schitteren over het
toneel. Een klap in de muziek zorgt ervoor dat het publiek
schrikt, want opeens staan wij daar. We kijken in de lampen
en zingen en spelen ons stuk. De dans gaat uitstekend en
gelukkig kent iedereen zijn tekst.
Mensen klappen en mijn buiging op het einde voelt
fantastisch.
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“Wees maar blij met zo’n dochter.” De directeur straalt.
Mijn moeder staat naast hem met tranen in haar ogen.
“Ik heb een verrassing voor je Emma.”
Meneer Slaapbergen neemt me mee naar de kleedkamers. Ik
herken ze meteen. Het zijn Julia en Lewis van de
musicalschool!
“Meisje, je was geweldig!” zegt Lewis in het Engels.
“Ze heeft alles zelf gedaan, het was nachtwerk,” zegt de
directeur trots.
Sprakeloos kijk ik Julia en Lewis aan. Als niemand kijkt,
knijp ik zachtjes in mijn arm. Dit is geen droom, maar
werkelijkheid…

Julia Jansen - 12 jaar

De Glimmende steen!
“Wakker Worden!” Als Jesse zijn ogen open doet, ziet hij
zijn moeder. Zijn moeder ziet er blij uit, maar Jesse is zoals
altijd chagrijnig, omdat zijn moeder hem wakker heeft
gemaakt. Jesse draait zich om en probeert verder te slapen.
“Ik zou niet te laat opschool komen als ik jou was, maar je
moet het zelf maar weten.” Jesse kijkt op zijn wekker. Zijn
moeder heeft wel gelijk. Hij mag vandaag niet te laat op
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school komen. Snel springt Jesse onder de douche, poetst
zijn tanden en trekt zijn kleren aan.
Als Jesse op zijn fiets zit, denkt hij terug aan zijn droom die
hij heeft gehad. Vannacht droomde hij over Maud. Maud is
een meisje dat in Jesses dromen voorkomt. In Jesses dromen
is hij ook verliefd op Maud. Elke nacht droomt Jesse over
Maud. Ze maken samen super leuke dingen mee, maar soms
ook helemaal geen leuke dingen. Maar altijd loopt zijn
droom wel goed af. Vannacht had hij een erg leuke droom
gehad. Ze waren samen naar een groot meer gegaan.
Eigenlijk wilde Jesse net zeggen dat hij verliefd op Maud
was, maar toen maakte zijn moeder hem wakker. Hij is nog
steeds boos op zijn moeder.
Als Jesse het schoolplein op fietst, ziet hij dat de bel al is
gegaan. Snel gooit hij zijn fiets in het rek en rent de school
in. Ze hebben vandaag wiskunde en als hij daar te laat voor
komt, kan hij een voldoende wel vergeten. Als hij het
wiskunde lokaal hijgend in rent, ziet hij dat de wiskunde
docent er nog niet is. Hij gaat snel zitten. Om zich heen
hoort hij gefluister. Dan roept Victor opeens:”Hee dikkie
dik, we hebben je niet eens zien binnen komen, of was dat
die aardbeving misschien?”. De hele klas begint te lachen.
Jesse doet alsof hij het niet erg vind, maar eigenlijk kan hij
wel in huilen uitbarsten. Hij eet steeds minder, maar toch
blijft hij dik. Daar kan hij dan toch niets aan doen? De
kinderen uit zijn klas gaan hem steeds meer pesten. Toen
zijn vader een maand geleden aan kanker dood ging was het
pesten even gestopt, maar na een week ging het pesten weer
door alsof er nooit iets was gebeurd. Jesse probeert soms zo
weinig te eten dat hij er helemaal ziek van word, maar toch
blijft hij dik. Jesse durft niet tegen zijn moeder te zeggen dat
hij gepest wordt. Zijn moeder heeft al genoeg problemen
met het verlies van Jesses vader. Opeens hoort Jesse een
zware stem. Hij kijkt op. Voor het bord staat de
schooldirecteur . Hij zegt dat hun wiskunde docent ziek is.
De klas moet aan haar huiswerk gaan werken. Jesse gaat
snel aan zijn huiswerk, want gister heeft hij niet veel tijd
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gehad, dat kwam omdat hij zich niet goed voelde. Jesse is
ongeveer de enige die aan het werk is, want de rest van de
klas zit te fluisteren. Opeens staat een groepje jongens op,
ze lopen naar Jesses tafel. Jesse doet net of hij niets merkt,
maar dan word er door Victor op zijn tafel geslagen. Jesse
kijkt naar zijn huiswerk en gaat snel door. Dan roept Victor
heel hard door de klas dat Jesse lelijk is. Achter Victor staan
nog andere jongens en die roepen dat Jesse aan de lijn moet
en dat hij dan pas weer op school mag komen. De hele klas
ligt in een deuk. Jesse kijkt naar de gemene lach op hun
gezichten. Nou kan Jesse er niet meer tegen. Hij staat op en
rent de klas uit. Achter hem hoort hij hard gelach.
Jesse zit op zijn fiets. Hij trok het net echt niet meer. Als
Jesse zijn huis binnenstapt, rent hij snel naar boven. Hij
ploft neer op zijn bed. Hij voelt tranen naar boven komen.
Hij probeert het in te houden maar het lukt niet . Als Jesse
zijn ogen opendoet, zit zijn moeder naast hem op zijn bed.
Zijn hoofdkussen is nat door het huilen. Jesse vraagt wat er
allemaal aan de hand is, want hij weet niet wat er allemaal is
gebeurd. Zijn moeder zegt dat hij maar rustig moet blijven
liggen en Jesse valt in slaap.
“ Hee Maud!”Jesse is blij om haar weer te zien. Hij rent naar
haar toe en omarmt haar. Hand in hand lopen Maud en
Jesse naar het meer, daar gaan ze zwemmen. Na een tijdje
roept Maud, dat Jesse naar haar toe moet komen. Als Jesse
daar aan komt, heeft Maud wat in haar hand. Het glimt.
Maud geeft het aan Jesse. “Als je het moeilijk hebt moet je
deze steen pakken.” zegt Maud. Jesse doet zijn ogen open.
In zijn hand heeft hij een steen. Een glimmende steen. Snel
legt hij het onder zijn hoofdkussen, want hij hoort geklop
op zijn deur. De dokter stapt binnen. Jesse vraagt aan zijn
moeder waarom de dokter er is. Zijn moeder zegt dat ze
vindt dat Jesse er steeds minder goed uit gaat zien en dat de
dokter nu even komt controleren of er misschien iets mis is.
De afgelopen maanden is Jesse al vaak naar het ziekenhuis
geweest. Dat komt omdat de dokter maagkanker bij Jesse
heeft ontdekt. Jesse vind het niet zielig voor zichzelf , maar
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hij vind het vooral erg voor zijn moeder. Elke dag zit zijn
moeder naast zijn bed in de woonkamer . Als hij dan naar
zijn moeder kijkt, kan hij ook wel huilen. Een paar maanden
geleden is zijn vader overleden en nou kan hij ook nog eens
elk moment dood gaan. De kinderen uit Jesses klas zijn erg
geschrokken. Zij doen er dan ook alles aan om het weer
goed te maken met Jesse. De enige die nog niet bij hem
thuis is geweest is Victor.Als de dokter net weg is en Jesse
zoals elke dag weer in zijn bed in de woonkamer ligt, gaat
de bel. Zijn moeder staat op en doet de deur open. Als Jesse
naar de kamerdeur kijkt, ziet hij daar tot zijn grote
verbazing Victor staan. “Loop gerust naar hem toe hoor”,
zegt Jesses moeder tegen Victor. Jesse ziet dat Victor schrikt
als hij Jesse ziet. Victor gaat op een stoel zitten naast zijn
bed. “Ik weet dat je me weg wil hebben, maar ik wil zeggen
dat ik erg veel spijt heb van de pesterijen. Nu denk je dat ik
dit doe, omdat je bijna dood gaat, maar eigenlijk zat ik er al
heel lang mee. Dat pesten deed ik om stoer te doen en als ik
het niet deed was ik bang dat ik mijn vrienden kwijt raakte,
het is dom van me.” Jesse ziet dat Victor tranen in zijn ogen
krijgt. Jesse pakt de steen, die hij van Maud gekregen heeft,
onder zijn hoofdkussen en duwt hem in Victors handen.
“Deze steen moet je bewaren, voor als je het nodig
hebt.”zegt Jesse met moeite. Intussen is Jesses moeder ook
naast Jesse komen zitten. Opeens vallen Jesses ogen dicht.
Hij kan niets bewegen. Hij voelt nog wel dat Jesses moeder
zijn hand pakt en huilend zegt:”Niet bang zijn Jesse.”Jesse
hoort Victor en zijn moeder huilen, dan zegt hij met de
laatste kracht die hij heeft: “Niet huilen, ik blijf bij jullie.”
“Maud!”Jesse komt hard aan rennen over een weiland vol
met bloemetjes. “Jesse!!”Maud springt op en rent naar Jesse
toe. Ze vliegen elkaar in de armen. “Ik blijf nu voor altijd bij
jou en ik ga nooit meer weg!”Jesse geeft Maud een knuffel.
Samen lopen ze weer naar het grote meer. Daar gaan ze
samen op een bankje zitten. “Maud, ik wilde je al heel lang
iets zeggen.” zegt Jesse. “Ik ben verliefd op jou!” Maud kijkt
Jesse aan.”Ik ook op jou, Jesse!”
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Casper Keur - 10 jaar

Apeneiland
Er was vroeger een eiland. Dat eiland heette apeneiland. De
apen die daar leefden, waren als mensen en ze konden ook
praten.Op een dag ging Bongo naar het vaste land toe en
toen hij er was werd hij gepakt door jagers.Vijftig jaar later
werd Rick geboren. Hij leefde als een vorst. Hij had alles wat
zijn hartje wou. maar toch was hij niet blij.Toen hij 16 jaar
oud was, ging hij weg met zijn kano naar het vasteland.Op
het vasteland dacht hij dat hij in het paradijs was. De jagers
die Bongo gevangen hadden, zaten helemaal aan de andere
kant.Rick had zijn zin, maar hij wist niet dat hij gevangen
zou worden. Hij ging terug naar zijn kano, maar die was
gezonken en Rick kon niet zwemmen. Alleen met een vlot
kon hij terug.
De jagers gingen weer naar apeneiland voor het vlees. Rick
kwam ongemerkt terug op het apeneiland.Zijn ouders
waren een feest voor hem aan het bouwen want hij was jarig
en hij kreeg een vuurwerkkanon als kado.
Op een moment gingen zijn ouders wandelen, maar een
jager had ze gezien. De moeder ontsnapte maar zijn vader
ging dood. Zijn moeder zei tegen Rick dat de jagers zijn
vader hadden gedood. Rick huilde de hele avond en zei de
volgende morgen dat het oorlog was met de jagers. Alleen
zijn drie vrienden Yucca, Olie en Mick hielpen hem.Ze
hadden allemaal een vuurwerkkanon. Ze besloten op pad te
gaan. Op een moment zagen ze de jager. Rick zei tegen
Yucca om voorzichtig te zijn, want de jagers zijn sterker.
Rick besloot er met zijn allen op af te gaan. Mick Olie en
Yucca gingen al in de aanval. Ze hadden de jagers in de fik
gestoken met hun vuurwerkkanon. Daarna sloten ze de
jagers op en werden ze helden. Daarna leefden ze nog lang
en gelukkig.
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Milène de Kievit en Judith Lemkes - 14 jaar

Een rare voorspelling
Het donderde en bliksemde, de regen stortte met dikke
druppels in de plassen op het modderige pad. Ik rende,
vliegensvlug. Steeds harder en harder, maar ik kwam geen
stap vooruit.
Ik vluchtte voor iets. Wie of wat het was wist ik niet, toch
moest ik echt verder komen. Ik moest verder komen.
Plotseling hoorde ik iets achter me. Ik draaide me om,
achter me stond een man. Hij zag er een beetje eng uit met
zijn vuurrode haren, maar toch vertrouwde ik hem en bleef
ik staan. "Blijf daar toch niet staan, maak dat je weg komt.
Vlucht voor de vlammen, als je leven je lief is'' zei hij. Ik kon
me niet bedenken voor welke vlammen ik moest vluchten,
tot ik wat beter keek. Nog geen meter achter hem zag ik het
vuur oplaaien. Terwijl het keihard regende doofde het vuur
niet en ik realiseerde me dat ik te laat was. Ik voelde de hitte
en de vlammen haalden me in.
''Samantha schiet nu op! Je bent al te laat voor school." Riep
mijn moeder naar boven. Verschrikt gooide ik de dekens
van me af en sprong uit bed. ‘Oh ja, shit, school’ riep ik uit.
Ik pakte een broek en een T-shirt uit de kast en trok die
onderweg naar de deur van mijn kamer hinkend en
springen aan. Ik rende als een gek naar de badkamer,
poetste mijn tanden, kamde mijn haren, smeerde wat crème
op m’n gezicht en vloog de badkamer weer uit. Ik was al
bijna beneden toen ik dacht: ‘Oeps, mascara vergeten’. Ik
rende weer terug naar boven en keek nog even in de spiegel.
Het kon ermee door. Ik liep naar beneden en ging naar
school voor ik te laat was. Ik greep mijn tas die ik gelukkig
de avond van tevoren al had ingepakt. Ik griste de
boterhammen van het aanrecht, pakte een flesje, vulde hem
met water, riep een soort groet naar mijn moeder en ik
rende de deur uit. Ik kon nog net mijn sleutels van het
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haakje trekken, anders had ik buitengestaan zonder.
Gelukkig had mijn moeder mijn fiets alvast buiten gezet.
Eindelijk was ik op school, net op tijd en doodmoe. Het was
weer een gewone maandagmorgen en tijdens de saaie les
dwaalde mijn gedachten al gauw af. Ik dacht aan vannacht,
aan die droom. Het was een vreemde droom geweest die ik
me nog goed kon herinneren. Normaal vergeet ik dromen
altijd, maar deze niet omdat ik hem al vaker gehad had. Ik
vroeg me af of dat iets kon betekenen, maar ik wist het niet.
Toen nog niet. Als ik het wel had geweten, had ik
waarschijnlijk een hoop ellende kunnen verkomen. De bel
ging en ik ruimde automatisch mijn boeken op. Ik keek op
de klok en zag dat de les nog helemaal niet afgelopen kon
zijn. Kinderen om me heen liepen al naar de deur, maar
draaiden zich om toen de leraar ze terug riep. Daarna
gebeurde er een hoop tegelijk. Iedereen raakte in paniek en
probeerde weg te rennen, toen het lokaal zich vulde met
dikke zwarte rook. De bel was een brandalarm geweest. Ik
had het kunnen weten. Ik had het gewoon kunnen weten. Ik
zat diep in gedachten verzonken en ik gaf mezelf de schuld
van alles. Ik had zoveel kunnen voorkomen. Toen ik daar
zat leken die paar seconden wel uren tot mijn vriendin me
wakker schudde uit mijn overpeinzingen.
‘Samantha, Samantha, we moeten hier weg. Anders
verbranden we nog.’ Volgens mij schrok ze een beetje van
de uitdrukking op m’n gezicht, want ze keek erg bang. Ik
leek in een soort van droom beland te zijn. Ik stond op,
pakte mijn tas en ik liep rustig met haar mee. Pas toen ik op
de gang stond en alle mensen langs zag rennen, werd ik
wakker. Ik voelde de hitte en ik kreeg het benauwd door al
die rook. Ik keek om me heen en zag links van me de rode
gloed. Het vuur kwam de hoek om, en snel ook. Ik kon hier
nooit meer op tijd wegkomen. Ik begon te rennen, maar het
vuur was sneller. Hoe kon ik hier ooit nog aan ontsnappen?
Ik moest door het raam springen. Maar waar? Ik zat op de
3e verdieping van ons schoolgebouw. Ik besloot om naar de
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2e verdieping te gaan en daar te ontsnappen. Net toen ik
halverwege de trap stond bereikte het vuur al de onderste
treden. ‘Oh nee, wat nu’ dacht ik. Ik keek om me heen en
zag een lokaal dat nog openstond. Mooi, daar kon ik door
het raam. Ik rende de trap weer op en ging het lokaal
binnen. In een hoekje zat een meisje. Huilend en snikkend
keek ze voor zich uit. Ik ging naar haar toe en zei dat we
echt weg moesten als we wilden blijven leven. Ze keek me
aan en begon zacht te fluisteren. Ik verstond haar echt niet
en mijn geduld raakte op. Ik begon tegen haar te
schreeuwen, maar ik zag dat het de situatie alleen maar
erger maakte. Ik pakte haar arm en sleurde haar mee. Ik
deed het raam open, sloot mijn ogen en sprong. Het laatste
wat ik me kon herinneren was het geluid van sirenes, daarna
werd alles zwart.
Het donderde en bliksemde, de regen stortte met dikke
druppels in de plassen op het modderige pad. Ik rende,
vliegensvlug. Steeds harder en harder, maar ik kwam geen
stap vooruit.
Ik vluchtte voor iets. Wie of wat het was wist ik niet, toch
moest ik echt verder komen. Ik moest verder komen.
Plotseling hoorde ik iets achter me. Ik draaide me om,
achter me stond een man. Hij zag er een beetje eng uit met
zijn vuurrode haren, maar toch vertrouwde ik hem en bleef
ik staan. Hij zei: 'Je kunt er niets aan doen Samantha, het is
niet jouw schuld. Iedereen heeft trouwens de brand
overleefd en zonder jou had het meisje in dat lokaal het niet
gehaald.'
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David Looijenstein - 13 jaar

De Schreeuw
Vorige week wou ik niet naar bed dus kreeg ik op mijn
flikker van mijn moeder. Het was kwart over 1 toen ik
eindelijk naar bed ging. Ik lag in mijn bed maar opeens
hoorde ik een geschreeuw buiten, maar ik zag niks. Ik ging
maar naar beneden want misschien wisten mijn ouders wat
er was. Maar toen ik beneden was waren mijn ouders er
niet. Dus zocht ik overal naar hun, maar ze waren nergens
te bekennen. Ik ging dus maar zelf uitzoeken wat er
gebeurde. Ik ging naar de plek van waar ik het geschreeuw
hoorde. Ik keek om me heen en toen zag ik een schim net in
een steegje lopen. Ik ging achter hem aan. Na drie kwartier
achter hem aan te lopen ging hij een klein huisje in. Maar
waarom ging hij naar mevrouw Smith? Ik keek stiekem door
een raampje en zag dat de schim haar man was, maar wie
schreeuwde er dan? Maar toen ineens hoorde ik hetzelfde
geschreeuw opnieuw! Ik ging zo snel mogelijk naar de plek
waar het vandaan kwam. En toen ik daar was stond er een
groep met mensen. Dus wurmde ik me ertussen en ik zag
daar een vrouw, beweginloos op de grond liggen. Vijf
minuten later kwam de politie en liep er iemand gehaast
weg. Ik liep hem achterna. Ik weet niet hoe lang ik hem
achterna zat maar het duurde heel lang. Hij ging een kleine
weg in ik liep er ook in en toen ik keek stond hij recht voor
me. Toen deed hij zijn hoed af en zag ik dat het mijn eigen
vader was! Opeens werd ik wakker en had ik door dat het
allemaal maar een droom was.
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Femke Lussing - 12 jaar

Een droom, of toch de waarheid?
Iris liep naar zolder, achter de spelletjeskast trok ze een
plank omhoog. Onder de plank zat een soort poort, waar ze
doorheen ging. Ineens was ze in een soort sprookjeswereld,
met allemaal elfjes. Eén van de (waarschijnlijk miljoenen)
elfjes kwam naar haar toe en stelde zich voor. Ze heette
Tiffany. Tiff en vertelde dat Iris een heel speciaal meisje was,
omdat ze in de “GW” (geheime wereld) was. Ze gaf Iris een
gouden sleutel, en toen was ze ineens weg, net zoals alle
andere elfjes.
Op dat moment wordt Iris wakker. Wat had ze raar
gedroomd! Ze loopt naar haar bureaustoel en pakt haar
kleren. Als ze wil bukken om haar gevallen sok op te rapen,
ziet ze ineens dat ze de gouden sleutel uit haar droom om
haar nek heeft hangen! ‘Wat gek,’mompelt ze.
Als Iris naar de parkeerplaats bij de Albert Heijn (het
ontmoetingspunt) fietst, ziet ze Fleur al in de verte staan.
Iris en Fleur zijn al jaren bff´s. Als de vriendinnen even later
naar school fietsen, praat Fleur over haar hockeytraining of
zoiets. Iris luistert niet, ze kan alleen maar aan haar droom
denken. Dan zegt Fleur ineens: ‘oh ja… we hebben vandaag
een nieuwe in de klas, hopelijk is- ie aardig…’ ‘Dat is waar
ook,’denkt Iris.
Twintig minuten later zitten ze in de les. Het is nogal druk
en meneer Vermeer kan de klas maar niet rustig krijgen.
Dan gaat de deur open. De afdelingsleider stapt naar
binnen. Iedereen is gelijk stil. Meneer Vermeer zucht
opgelucht. Mevrouw Dartels zegt: ‘Zoals jullie waarschijnlijk
nog wel weten komt er vandaag een nieuw meisje in jullie
klas.’ Dan zegt ze achter de deur: ‘Kom maar, hoor’
‘Dit
is…’ Terwijl Mevrouw Dartels naar een briefje zoekt stapt
het meisje naar binnen. Iris’ mond zakt open en op dat
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moment zeggen mevrouw Dartels en Iris tegelijk: ‘Tiffany’
En Fleur kijkt Iris verbaasd aan.
In de pauze komt Tiff naar Iris toe en neemt haar apart. ‘Jij
bent speciaal,’ zegt ze. ‘Dat zei je vannacht ook
al,’antwoordt Iris.
Ze staan de hele pauze nog met z’n tweeën te praten. Het
blijkt dat Iris vannacht naar haar zolder moet gaan en
hetzelfde moet doen als in haar droom. Dat wordt nog
spannend…
Uit school wacht Iris bij het fietsenhok op Fleur. Dan ziet ze
ineens dat Fleur al alleen van het schoolplein affietst. Iris
moet moeite doen om haar bij te kunnen houden. ‘Waarom
was je al weg?’ vraagt Iris. Fleur kijkt geïrriteerd opzij en
antwoordt: ‘Wat denk je zelf?! Ga jij maar lekker naar die
Tiffany!’ En ze fietst hard weg. ‘Fleur is een lieve vriendin,
maar ze is snel jaloers en boos en ze kan soms best gemeen
zijn,’ denkt Iris en ze zucht.
Die nacht is het zover, Iris sluipt naar zolder en schuift
zachtjes de spelletjeskast opzij. Ze ziet een slot. Ze steekt de
sleutel er in, trekt de plank omhoog en gaat voorzichtig
door de poort naar beneden. Ze is nog verbaasd dat ze niet
bang is. Opeens staat ze in de “GW”. Tiff komt al
aangevlogen samen met zes andere elfjes. ‘Gefeliciteerd
Iris!,’zegt Tiff ’Als je je sleutel omdraait en op het zilveren
puntje drukt, verander je in een elfje!’
‘Ik weet niet of ik dat wel wil……….’
Droom nu maar lekker verder………………….
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Diotima Matthijsen - 15 jaar

Vuur
Flikkerende vlammen, zinderende hitte en een verstikkende
rook; allemaal net als in mijn droom, alleen nu was het echt.
Jarenlang had ik deze droom, bijna elke nacht. Ik had al het
gevoel dat hij voorspellend was maar niemand wilde mij
geloven. “Je hebt het gewoon warm, Lisa, er is niks aan de
hand.”
Maar nu komt hij dus toch uit. Laag bij de grond kruip ik
richting de deur. De rook word steeds heftiger, ik val bijna
flauw. In blinde paniek begin ik te rennen. Maar dan, in een
flits, zie ik mijn droom weer voor me: De grote kapstok die
langzaam los komt van de muur en boven op me valt, de
jassen die met veel gesis vlam vatten…
Onmiddellijk sta ik stil, en jahoor, op het volgende moment
dondert de kapstok naar beneden, vlak voor mijn voeten.
Met een grote sprong ben ik er overheen en een paar
seconden later sta ik veilig buiten. En net op tijd, want de
jassen hebben vlam gevat, als ik die droom niet had gehad,
was ik levend verbrand.
Nu ik veilig buiten ben begint alles pas goed tot me door te
dringen, ik had wel dood kunnen zijn! Ik was alleen thuis
toen het gebeurde, mijn vader en moeder waren naar een
concert en mijn kleine zusje was bij een vriendinnetje aan
het logeren. Ik moest op de bank in slaap zijn gevallen want
opeens werd ik wakker van verstikkende rook en hitte,
waarschijnlijk hadden de papieren naast mijn moeders
geurkaarsje vlam gevat. Was ik nou maar niet in slaap
gevallen, wat zullen pap en mam wel van me denken.
Moedeloos zak ik neer op het stoepje. Ik pak mijn mobieltje
en bel de brandweer. “Ga vooral het huis niet meer in, we
zijn zo bij u.” Waarom zou ik, denk ik, voor geen goud! Het
nieuws dat er brand is, verspreid zich als een lopend
vuurtje. Veel mensen staan op straat om naar de brand te
kijken of om me te troosten. Er komen ook al mensen van
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de pers aan, met grote camera’s die allemaal op mij gericht
zijn. Ze vragen honderd uit over de droom, de kapstok en
het kaarsje. Als in trans geef ik antwoord, ik weet niet meer
zo goed wat er allemaal gebeurt. Het is ook zo onwerkelijk!
Dan hoor ik opeens angstig geblaf. “Buggie!” roep ik, hoe
kon ik hem nou vergeten! Hij lag boven op mijn bed te
slapen en is waarschijnlijk wakker geworden van de
vlammen. Zonder er bij na te denken ren ik het brandende
huis in. Vaag hoor ik het angstige geschreeuw van de
mensen op straat maar ik heb alleen nog maar aandacht
voor Buggie. Met een grote sprong ben ik weer over de
kapstok. De vlammen en de dichte rook benemen me de
adem, maar Buggies angstige geblaf zorgt ervoor dat ik blijf
rennen, de trap op, het halletje door en dan sta ik voor mijn
kamerdeur. Met mijn laatste krachtinspanning gooi ik de
deur open en ren ik naar mijn bed. “Stil maar, Buggie, stil
maar.”
Het laatste wat ik hoor is de deur die dicht valt, door de
tocht, denk ik.
En dan begint alles te draaien, ik begin op te stijgen, steeds
sneller en sneller. Om me heen wordt alles wazig, een
wervelstorm van kleuren die pijn doen aan mijn ogen. En
dan zie ik recht boven me een wit stipje dat rust en vrede
uitstraalt, daar ga ik naartoe. Als een speer uit een boog
vlieg ik omhoog, het stipje wordt groter en groter en als
laatst is het een gat met een halve meter doorsnede. Ik klim
er uit en sta op een prachtige, groene lenteweide met de
mooiste bloemen die je je maar kunt voorstellen. En daar in
het midden van de weide staat mijn opa, kerngezond. Blij
ren ik naar hem toe en we omarmen elkaar uitbundig.
Vrolijk gaan we zitten in het gras, we hebben elkaar ook zo
veel te vertellen! Ik vertel hem over mam, pap en natuurlijk
over mijn zusje. Hij verteld me van alles over hoe het is om
dood te gaan. “het is fantastisch, iedereen is hier zo aardig
tegen elkaar.” “Ben ik nu ook dood?” vraag ik nieuwsgierig.
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“nee, ik geloof het niet. Jij hebt nog een taak te verrichten
op aarde. Ik stuurde je niet voor niets die dromen!” “heeft u
die verstuurd?” vraag ik verbluft. “jazeker, maar nu moet je
echt gaan. Je bent hier al lang genoeg geweest” zegt hij
rustig terwijl hij me overeind helpt.
“Maar ik wil helemaal niet gaan, ik heb nog zo veel met je te
bespreken.” “Je zal wel moeten, Lisa. Denk maar aan
Buggie, die heeft je hulp hard nodig. Ik zie je wel weer in
een droom. Vaarwel kleine meid, en tot ziens!”
En dan zweef ik weer in de tunnel, op weg naar Buggie.
Ik word wakker in een witte kamer met witte lakens en
allemaal slangetjes om me heen, ik lig in het ziekenhuis.
Bezorgd komt er een zuster naar me toe.
“Waar is Buggie?” mompel ik.
“Die hond? O, daar gaat alles goed mee. Hij heeft je leven
gered. Dat slimme beest heeft de deur dicht geduwd en een
wollen deken over je heen gelegd, daardoor heeft het vuur
jullie niet kunnen verbranden. Zelf heeft hij wel een paar
brandplekken en hij is behoorlijk overstuur, maar het komt
wel weer goed met hem. Ga jij nu maar lekker nog een tijdje
slapen, je hebt rust nodig.”
Langzaam glijd ik in een rustige gezonde slaap, alles komt
goed.
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Charlotte Meeldijk - 11 jaar

Als dit een droom was…
Ik rende het bos in. Ja, ik was veels te vroeg en nee, het kon
me niks schelen. Ik plofte neer in het zachte gras, en de tijd
vloog voorbij. ‘Zo, zit je al bijna in dromenland?’, vroeg hij.
Ik grinnikte, ik was wel vaker in dromenland. ‘Jij bent mijn
droom’ zei ik zacht. Ik ging rechtop zitten en hij kwam
naast me zitten. ‘Junne, hoe ging je proefwerk?’Vroeg ik
maar, om de stilte te doorbreken. ‘Eva, wat denk je nou? Dat
ik een proefwerk kan maken terwijl ik aan je denk?’ Hij
lachte en ik lachte terug. ‘Ja, ik snap dat je niet kan denken
als je zo’n mormel als ik voor je zie.’Ik keek voor me en
dacht na. Wat ziet Junne in mij? Hij kan beter over een
supermodel dromen dan mij. ‘Je weet dat ik je de mooiste
vind Eva. Met je groene ogen, en je lieve glimlach. Wat moet
ik doen om je te overtuigen?’ Ik dacht na. ‘Hoe moet ik dat
nou weten?’vroeg ik. Wacht, ik heb het! ‘Ik weet wat, als jij
nou eens bewijst dat je geen droom bent, geloof ik wat je
zegt.’, zei ik terwijl ik naar de vogeltjes luisterde, die liepen
te zingen. En het bos zag er ’s nachts zo mooi uit. Dit was
altijd mijn droom geweest. En wat als dit echt een droom
was? Nou, dan was het de mooiste droom ooit. Junne ging
met zijn hand door mijn haar. ‘Dat is een goede deal. Laat
me even denken’ zei hij in mijn oor. Ik begon zachtjes te
neuriën. Mijn lievelingsliedje. Ik zag de sterren aan de
hemel verschijnen. Ze waren prachtig, zo mooi. Ik pakte
mijn fototoestel en maakte er een foto van. Als dit een
droom was, hoopte ik dat deze foto bleef staan. Anders zou
ik hier terug komen. Elke nacht als het moest. Junne zei: ‘Je
bent mooier dan die sterren, en ik zal het bewijzen, alleen
nu weet ik het nog niet.’ Hij stond op en trok me omhoog.
Het leek net of er een piano in het bos stond, en iemand
daarop speelde. Hij sloot zijn armen om mijn middel en we
dansten. ‘Junne, heb je al iets?’vroeg ik ongeduldig. ‘We
hebben niet uren de tijd.’ Hij streelde mijn wang. ‘We
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hebben alle tijd van de wereld, Eva’, fluisterde hij en liet me
een rondje draaien. ‘Als we geen tijd hadden, zaten wij niet
nu te dansen.’ Ik zuchtte en keek in zijn groene ogen. ‘Het is
gewoon een fantastische droom Junne, ik geloof niet dat dit
echt kan’ fluisterde ik zacht. Hij schudde zijn hoofd. ‘Hoe
vaak moet ik nog uitleggen dat je niet in je bed ligt te
dromen? Zo creatief ben je niet Eva, dat weet je’, zei hij en
lachte zacht. ‘Ik blijf het zeggen, tot je het kunt bewijzen’,
zei ik terwijl er een grijns op mijn gezicht kwam. Ik ging op
mijn tenen staan om mijn armen om zijn nek te doen om
hem te omhelzen. Zijn armen lagen op mijn middel toen er
een lach op zijn gezicht kwam terwijl ik hem verbaasd
aankeek. ‘Ik weet hoe ik kan bewijzen dat je wakker bent.
Doe je ogen maar dicht, ik zal je niet knijpen.’zei hij terwijl
ik mijn ogen dicht deed. Toen voelde ik hoe zijn lippen de
mijne raakten. En toen wist ik: Dit was geen droom.
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Noor Menten - 10 jaar

De droom van binnen
Als ik wakker word verheug ik me er altijd op om weer naar
bed te gaan. Want als ik ga slapen en ik ben diep in slaap zie ik
2 deuren en op die deuren zitten bordjes en op die bordjes staat
dan bij de ene deur dromen en bij de andere deur
nachtmerries, dan mag ik zelf kiezen waar ik naar binnen ga.
Vanaf nu ga ik altijd bij dromen naar binnen want de dag dat
ik naar nachtmerries ging zou ik nooit meer vergeten, ik was
zo nieuwsgierig wat er daar binnen gebeurde. Ik deed de deur
open en al mijn enge gedachtes zoals spoken en haaien waren
daar binnen. Ze sleurde me mee en op dat moment werd ik
wakker waar ik op dat moment heel erg blij mee was. En de
deur van dromen is het tegenovergestelde. Alle dingen wat je
leuk en lekker vind is daar, zoals lekker eten en sieraden maar
er is in allebei de werelden een koning. De koning van
dromenland was gevangen door de soldaten. Van
nachtmerrieland de bewoner van dromenland vroegen mij deze
nacht of ik naar nachtmerrieland wou gaan en of ik de koning
wou redden. Ik zei natuurlijk ja, ik was goed bevriend in mijn
droom en heb ook een familie in dromenland natuurlijk niet in
nachtmerrieland echt niet. Daar woont mijn familie ik moest
het wel eerst aan hun vragen. en door heel veel door te
drammen mocht het. Ik was blij, ik moest me wel eerst
voorbereiden wand vond het eigenlijk best wel eng . ik had de
kaart van nachtmerrieland en ik ging dus op de avond in
drooomland en stapte ik uit de deur van dromenland en ging
de deur van nachtmerrieland binnen. Ik werd niet meteen
aangevallen maar dat was logies want ik was verkleed als spook
. Ik zei dat ik een nieuwe bewoner was want er stond een
bewaker . hij vond het goed dat ik binnen kwam, hij wees een
huis aan dicht bij het kasteel waar de koning zat endie avond
nog ben ik binnen gekomen en heb de koning meegenomen. Ik
rende de deur uit en ging naar dromenland. Alles was goed.
Zo hou ik van dromen !
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Max Nijman - 11 jaar

Galianta
Inleiding
Dit verhaal gaat over het meisje Galianta, die ook wel Gali
genoemd wordt. Dit meisje is heel speciaal. Ze kan namelijk
alles wat ze heeft getekend echt maken. Daarom heeft ze
altijd pen en papier bij zich. Ze moet haar kracht helaas
geheim houden. Ze wist zelf niet dat ze speciaal was, maar
een gewoon meisje dat goed kon tekenen, totdat ze dit een
keer droomde: Ze was in een witte kamer zonder ramen of
deuren, alleen een tafel met een pen en papier erop. Gali
tekende een engel en toen ze “fani” zei, werd de engel echt!
Toen ze wakker werd, rende ze naar haar bureau en pakte
een potlood en een kladblaadje. Ze schetste snel een engel
en fluisterde -om haar ouders niet wakker te maken- “fani”
en de engel rees op uit het papier. Galianta wilde het
meteen aan haar ouders vertellen, maar ze werd
tegengehouden door de engel. De engel zei tegen haar:
“Vertel aan niemand over je kracht, ze zouden ook jou
gevangen nemen en misbruiken om de wereld te
veroveren.” Het was Gali niet ontgaan dat de engel ook zei.
Dat zei ze ook. De engel antwoordde:”Er zijn in totaal maar
twee mensen op de hele wereld die die speciale kracht
hebben en helaas is de andere legendarische tekenaar het
zoontje van een super schurk. De monsters die dat arme
jongetje moet maken zijn wreed, woest en meedogenloos. Jij
moet ze tegenhouden.” Zo kwam het dat Galianta de
monsters bestreed sinds 19 mei.
Hoofdstuk 1
Galianta stond tegenover een gigantisch bloeddorstig 8koppige bulldog. Met naast haar Kliki, haar trouwe draakje.
Ze zei tegen Kliki, ” leid hem af”. Dat deed Kliki en
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ondertussen tekende Gali een reusachtige vuurspuwende
vogel. Toen Galianta fani zei, kwam er een zestien
meterlange vogel uit het papier. De vogel begon meteen met
de hond te vechten. Gali riep Kliki terug met haar
drakenfluit en Kliki stond binnen een paar seconde naast
naar. Ze bleven kijken naar het duel van de twee monsters
toen Gali plotseling merkte dat het bijna half acht was. Als
ze niet op zou schieten zou ze te laat komen voor het eten.
Ze sprong op Kliki’s rug en stoof weg, weg van de vechtende
monsters, naar huis.
Hoofdstuk 2
Galianta zette Kliki in haar getekende grot voor al haar
getekende wezens. Ze rende naar binnen en haar moeder zei
dat ze net op tijd was voor het eten. Ze droomde heel raar.
Ze droomde dat ze in het bos liep en dat er opeens tien
helikopters aankwamen vliegen. Ze hadden alle tien G.T.E
op de zijkanten staan. Uit die helikopters kwamen mannen
met bivakmutsen op en revolvers in hun hand. Ze pakte Gali
en sleurde haar een helikopter in…
Ze werd wakker en dacht na. Ze had de letters G.T.E. wel
eens eerder gezien, maar waar… Op de helikopter die
wegvloog van het bull dogmonster toen zij erheen vloog!
Misschien… Ja, het kon niet anders. G.T.E. maakte die
monsters.
Ze keek in haar grot, wat ze kon gebruiken. Spion-insecten,
Kliki en het zakje met onzichtbaarheidpoeder. “Spioninsecten doe je werk en zoek de bases van G.T.E..” Nu
moest ze nog wachten op het resultaat. En dat kwam na 2
en een half uur. Spion-vlieg 769 terug met resultaat. Gali en
Kliki volgde de vlieg naar de basis. Hij lag op een eiland in
de Atlantische Oceaan. De basis van G.T.E. zag er
verbazingwekkend uit. Er waren zoeklichten, wachters met
waakhonden, enzovoort. Gali strooide
onzichtbaarheidpoeder over haar en Kliki heen en vloog
door een openstaand raam. Er was maar één deur en daar
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ging Gali natuurlijk doorheen. Ze zag alleen niet dat boven
de deur een bordje met ‘niet betreden, gevaarlijk’ hing.
Nog voor ze goed en wel binnen was viel ze in slaap. De
kamer was gevuld met slaapgas. De wekker rinkelde en ze
werd wakker. Het duurde een tijdje voor ze wist waar ze
was. In haar kamer. Was het echt wat er was gebeurd? Ze
tekende een engel en zei:”fani”. Er gebeurde niks, toen viel
haar blik op de kalender: het was 19 mei. Het was maar een
droom.
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Julia Perik - 9 jaar

Mijn dromen
"Het begon allemaal in India.
Ik was een prinses in India. Ik kreeg alles wat ik wou.
Tot ik uit mijn paleis kwam, het was een oerwoud. Ik
had mijn gouden jurk niet meer. Ik zat in een
detectivepak, ik deed mijn hand in mijn zak en haalde
er een raar klein computertje uit. Ik drukte op een
knopje en er verscheen een mannetje. Ik schrok me
rot en viel op de grond.
Het mannetje praat ook nog, hij vertelde een opdracht
die ik moest doen. Ik deed wat hij vertelde. Ik moest een
dodo vangen. Ik vroeg hoe hij er uit zag. En toen ik het
wist zag ik er meteen één.. Ik probeerde hem te vangen
maar het lukte niet, Hij was te snel voor mij. Toen hij
weg was ging het computertje trillen, ik haalde het
computertje uit mijn zak en zag het mannetie weer dit
keer zei hij dat hij Gerard heette en hij werd boos
omdat ik de dodo kwijt was, waarmee ik me verhaasde
want hoe kan hij dat nou weten want Gerard is een
mannetje in een computertje. Dus ik vroeg hoe hij dat wist.
Toen zei hij dat hij een hele grote televisie had waar hij mij
zag en het oerwoud.
Toen snapte ik dat het een gewone man was. Nou ja, ik ging
weer verder zoeken. Maar toen bedacht ik dat er geeneens
dodo’s in deze tijd waren,
Dus ik vroeg weer aan het mannetje en het was een domme
dief die verkleed
was als een Dodo. Dus ik zei dank en dat hij helemaal niet
snel was.
Rennen toch? ’ Dat is waar’, zei Gerard. Toen ging ik zitten
op de grond, en toen veranderde alles weer, Ik zat op een
voetbalveld en in voetbalkleren. Ik moest snel opstaan want
de bal komt eraan. Ik dacht: wat ben ik?
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Jesse Pinxt - 9 jaar

Dromen
In de nacht was ik aan het slapen. Ik droomde dat ik een
tovenaar was. In een mooi kasteel dat “Magie en Macht”
heette. Ik was de beste tovenaar van de school. Maar ik had
veel vijanden zoals valse krabben die hard konden bijten,
vliegende boogschutters die snelle vlammende en
exploderende vijlen konden afschieten. En een plaaggeest
die de school altijd lastig viel. Maar ik red de school altijd.
Maar er zijn nog sterkere vijanden zoals duistere tovenaars,
ik noem een paar namen van tovenaars;
Robert gebruikt een spreuk waardoor je heel gevaarlijke
dingen gaat doen; Antonio die doet een spreuk waardoor je
bij hem gaat horen en gaat stelen en doden.
En nog de verschrikkelijkste van allemaal: Victor die kent
als enige de vloek der doden, de naam zegt het al, die vloek
dood iedereen die geraakt wordt. Behalve ik, ik absorbeerde
de kracht van de vloek als zandwater. Ik lie peen dag door
het kasteel toen ik ineens een gil hoorde: HELP!!!!!! Ik rende
naar de ruimte waar het geluid vandaan kwam, daar zag ik
een meisje onder het bloed en een ander meisje die een mes
in haar hand had. Ik wist wist welke spreuk ik moest
uitspreken, ik sprak de spreuk “Ricardo” uit. Door die die
spreuk word je tien minuten bewusteloos, het was vast
Antonio. Ik kwam daardoor te laat bij mijn les “toverkunst
voor gevorderden. Maar als dat niet genoeg was, werd ik
ook nog lastiggevallen door Gijntje, de pestgeest, maar die is
appeltjeeitje, dus ik was nog net op tijd. Na de les
“Toverkunst voor gevorderden”, was het tijd voor bezembal
training. Ik was de aanvoerder van het team. Het was een
zware training. Maar dat kwam omdat we morgen een
kampioenwedstrijd hebben tegen Slindering.
De volgende dag was het heel spannend, het was 30-30, het
lag aan mij, ik moest het goeden balletje te pakken krijgen.
Een uur later was de wedstrijd nog steeds niet afgelopen.
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Opeens ging het bliksemen en een paar deelnemers warden
getroffen door de bliksem. Daardoor stopte het schoolhoofd
de wedstrijd en op dat moment had ik het gouden balletje
in mijn hand. Maar het schoolhoofd keurde mijn vangst niet
goed. En op dat moment ging de wekker.

Wessel Roodenburg, 9 jaar

De jongen met vele nachtmerries
Jake was een jongen met vreselijke dromen. Hij had altijd
wel een nachtmerrie. Nooit een droom dat je kunt vliegen of
dat je koning bent. Nee. Altijd had hij een droom over de
eerste of de tweede wereldoorlog waar hij zelf in dood ging.
Altijd werd hij wakker om 3,4of5 uur s’nachts van een
vreselijke droom. Ook op school. Hij vond school doodsaai.
Hij zat elke keer te dagdromen. En zelfs daar had hij geen
fijne gedachten. Dus bedacht hij goed op te letten. Maar dat
hielp niet. Hij bedacht ook iets voor de enge dromen in bed.
Hij dacht dat het aan zijn kamer lag, dus vroeg hij aan zijn
moeder of hij een andere kamer mocht hebben. Zijn moeder
dacht dat hij altijd enge dromen had, dus het mocht. Hij
kreeg een nieuwe kamer. Alle spullen van Jake’s oude kamer
naar zijn nieuwe kamer gesjouwd.
De volgende nacht in zijn nieuwe kamer lag Jake te slapen
als een roos. Maar fijn dromen kon hij niet. Dit keer
droomde hij dat hij in woestijn stond. Helemaal alleen! In
de woestijn waren wel 100den piramides, nee 1000 nee wel
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een miljoen piramides. De deuren vlogen open en overal
kwamen mummies tevoorschijn. Zelfs uit het-zand!!! Ze
kwamen op Jake af en begonnen hem ook in te wikkelen. op
een gegeven moment zag Jake niets meer. Hij voelde nog
maar een ding ... zijn smak op de grond. Hij schrok wakker
en bleef even liggen. Opeens kwam Jake erachter dat hij
moest plassen. Hij tiep naar de wc en rende terug toen hij
het wc papier zag.Hlj dacht natuurlijk dat het het doek van
de mummies was. Maar na enkele secondes wist hij dat het
gewoon wc-papier was, dus deed hij zijn behoeftes.
De volgende ochtend vertelde Jake zijn droom aan zijn
ouders. Zijn moeder was stomverbaasd. Ze vroeg waarom hij
een nachtmerrie had. Jake wist het niet maar zijn moeder
zei: voor alles een eerste keer. Je moet gewoon nog een keer
in je nieuwe kamer gaan slapen en dan komt alles goed,
maar je moet eerst naar school jongeman. En zo gezegd zo
gedaan, Jake ging naar school.

Tijdens de les zat hij zoals gewoonlijk weer te dagdromen.
De juf zag het en werd woedend en stuurde hem naar de
directeur. Hij vertelde het verhaal en de directeur gaf hem
goed advies. Het advies was dat hij een toeter mee moest
nemen en aan de juf geven en telkens als ze het zag dat hij
aan het dagdromen was moest ze toeteren. De volgende
ochtend op school zat Jake zoal gewoonlijk weer te
dagdromen maar de juf zag het niet.
De school ging uit en Jake ging met Jelmer spelen. (Jelmer is
een vriend van Jake.) Ze fietsten naar Jelmers huis. Hij had
een verzameling mummies en dat wist Jake niet. Jelmer liet
zijn mummies zien maar Jake was al weg. Pfff angsthaas
zuchte Jelmer. Het is maar speelgoed riep hij Jake nog
achterna. Jake kwam wit achter de deur vandaan. Echt? Jaa,
zeurde Jelmer. pfff gelukkig. Ik schrok me dood. Ik had
vannacht over mummies gedroomd. Ze vielen me aan en
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toen schrok ik wakker. Jelmer keek hem onnozel aan en
schoot in de lach. Jaja dat zal wel! Nou als je me niet
gelooft,dan ga ik maar naar huis.
Eenmaal thuis keek zijn moeder hem zo blij aan ,dat Jake
het eng vond. Hij vroeg wat er was en zijn moeder
antwoordde blij: Ik heb een oplossing voor je nachtmerries
en liet een dromenvanger zien. Jake rukte het uit haar
handen en hing hem gelijk op boven zijn bed. Die avond
had hij een hele leuke droom: Hij haalde alleen maar tienen
op school en steeg ineens op! De lucht in! Hij kon vliegen!
Hij vloog langs Mars, Jupiter, Saturnus en alle andere
planeien. Zo'n mooie droom had hij nog nooit
gehad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Happy End !!!
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Sterre Rooijakers, 16 jaar

Ik mag niet meer dromen
Ik mag niet meer dromen om dichter te worden.
Ik mag niet meer dromen om schrijfster te worden.
Ik mag niet meer dromen, omdat de teleurstelling
alsmaar groter wordt.
Ik las mijn gedichtje nog een paar keer over. Wat een
stomme huiswerkopdracht. Je moet een zelfverzonnen
gedichtje naar de Nederlandse gedichtenwedstrijd sturen.
Het moet over jezelf gaan. De school kan controleren of je
het hebt ingezonden. Als je het niet hebt ingestuurd krijg je
een één. Vandaag was de laatste inzenddag. Maar ik stel
alles altijd uit. Vandaar. Ik vouwde het gedichtje netjes op
en zond het weg.
‘Laat alsjeblieft je gedichtje zien, Charlotte!’ zei Esmee op
een zeurende toon. ‘Nee, en trouwens, waarom laat je jouw
gedicht niet zien?’, vroeg ik. Ze keek me verbaasd aan. ‘Heb
ik hem nog niet laten zien?’ Ik knikte. Ze grabbelde in haar
tas en pakte haar Nederlands schrift eruit. ‘Het is wel klad’,
zei ze. Ik las het gedichtje. ‘Mm, Esmee, dit is volgens mij
geen gedichtje. Er staat alleen 10x ‘I love you’. ‘Het gaat in
ieder geval over mij’, wierp ze tegen. ‘Oké, het is jouw..‘ ik
kon mijn zin niet afmaken. Want Esmee kwam er
tussendoor. ‘Laat jouw gedicht eens zien!’, schreeuwde
Esmee erdoor heen. ‘Je bent zo goed.’ Mijn gezicht betrok.
‘Ooh, sorry. Ik was het even vergeten’, zei ze zacht.
Ik fietste langs de weilanden. De schaapjes keken me
nieuwsgierig aan. ‘Nee, helaas jongens, vandaag heb ik niets
voor jullie bij me.’ Volgens mij begrepen ze me, want ze
gingen verder met schapendingen doen. Nog een paar
kilometer polder en ik kwam in het dorpje waar ik woonde.
Weg van de stad. Weg van de school. Weg van de drukte.
Ik zette mijn fietst in het te kleine groene schuurtje. We
moeten echt een grotere nemen. Sinds mijn vader denkt dat
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hij weer ‘jong’ is, hebben we geen plek meer in de schuur. Ik
zei nog tegen hem dat het niet nodig was om een racefiets,
een scooter en een skateboard met turboversnelling te
nemen. Want als je gelooft dat je jong bent, dan ben je het
ook. Maar mijn vader zei dat ik me er niet mee moest
bemoeien en toen was het onderwerp afgesloten. Ik deed de
schuurdeur dicht en ik keek naar de lucht die dreigend
terugkeek. Ik draaide me snel om en rende naar huis. Toen
ik binnen was snelde ik naar de computer om mijn e-mail te
bekijken. Ja ik ben verslaafd. Mijn hart klopte zowat uit mijn
borstkas, toen ik zag dat ik een mail had van de
gedichtenwedstrijd. Snel klikte ik het berichtje aan.

Beste Kandidaten,
Bedankt voor de inzendingen.
Op 25 juni maken we de winnaars bekend.
Met vriendelijke groet,
Jury van de Nederlandse gedichtenwedstrijd
Teleurgesteld klikte ik het berichtje weg. Wat had ik dan
verwacht? Heej Char, je bent geweldig en je hebt
gewonnen? Nee, zo gaat dat niet. Ik zat op de bank tv te
kijken. ‘Chartje, kom je eten?’, riep mijn moeder vanuit de
keuken. ‘Jaa, ik kom.’ Kreunend stond ik op. Ik rook het al.
Mijn broertje had weer eens gekookt. Hij wilde kok worden.
Ik ben benieuwd of het hem lukt. Dan moet hij wel eetbaar
voedsel maken. Toen ik op mijn plek ging zitten, kwam mijn
broertje met de pan de keuken uit lopen. Voordat ik kon
vragen wat hij had gemaakt zei hij het al. ‘We eten vandaag
spaghetti’. Trots zette hij de pan op tafel. ‘Mama heeft alleen
geholpen met het afgieten.’ Moeder knikte. ‘Maar volgende
keer kan hij het zelf.’ ‘Ja, cool hé, pap?’ ‘Dat is super jongen,
maar laat me eens je creatie zien’, zei mijn vader. ‘Charlotte,
is het gelukt met je huiswerkopdracht?’, vroeg moeder ‘Ja,
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hoor’. ‘Wat is dat dan voor een huiswerkopdracht?’, vroeg
mijn broertje. ‘Ze moest een gedicht verzinnen over zichzelf
en dat naar een gedichtenwedstrijd sturen’, vertelde mijn
moeder. ‘Ooh, werkelijk?’ Mijn vader keek verbaasd. ‘Ik
dacht dat je niet meer met die dingen meedeed.’ ‘Dit moest
van school’, zei ik koeltjes. ‘ Charlotte, zit je er nog steeds
over in? Je kan niet altijd alles krijgen wat je wilt. Zo zit het
leven niet in elkaar’, doceerde mijn vader. ‘Ja, dat weet ik
wel, maar het is niet leuk als al je verhalen en gedichten
worden afgewezen. Ik doe nooit meer mee. Het heeft toch
geen zin. Ik ben niet goed.’ Ik keek naar mijn bord.
‘Charlotte, je bent nog jong. Je krijgt nog genoeg kansen in
het leven.’ Ik voelde dat het onderwerp was afgesloten. Ik at
stil mijn bord leeg.
Een paar maanden later kreeg ik een brief. Niemand uit de
klas had iets gewonnen. Ik ook niet. Maar ik maakte me er
geen zorgen meer om. Ik ben pas 16, dus genoeg kansen.
Maar ergens had ik wel hoop gehad, dat een engeltje op een
wolk de jury had beïnvloed en dat ze mijn gedicht opeens zo
mooi vonden dat het de eerste prijs kreeg. Maar het is maar
een wedstrijd. Ik legde mijn benen op het salontafeltje. En
gooide de brief op de grond. Ik hoorde de voordeur
dichtslaan. Ik keek op. ‘Hé, mam’, zei ik. Ze keek me
glimlachend aan. ‘Wat is er?’, vroeg ik. Mijn moeder legde
een ingepakt pakje op mijn benen. ‘Maak maar open.’ Ik
maakte het open. Het was een boek. Ik las de achterkant.
Dit boek is geschreven voor en door kinderen, las ik. ‘Ik keek
mijn moeder vragend aan. ‘Waarom krijg ik dit?’ ‘Omdat je
er in staat’, zei mijn moeder grijnzend. ‘Ik heb je namelijk
opgegeven. Je staat op pagina 7.’ Ik bladerde naar pagina 7
en zag groot mijn naam staan. Met daaronder mijn
gedichtje. Ik keek verbaasd naar mijn moeder. ‘Ik hoop niet
dat je het erg vindt’, zei ze. ‘Nee, maar waarom hebben ze
mij erin gezet? Vonden ze mijn gedicht niet lelijk?’ ‘Nee , ze
vonden het práchtig.’
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Heleen de Rijk - 13 jaar

I have a dream
“Mark, Mark je leeft.” Met tranen in mijn ogen omhels ik
mijn broer. Ik kan het bijna niet geloven….
“Samantha de Hoop let nou eens een keertje op! Ik weet dat
je het moeilijk hebt maar je kan toch wel een beetje
opletten.” De harde stem van meneer de Zwart schalt door
het lokaal. “ Oh eh sorry meneer” stamel ik. “Blijf na de les
maar even zitten.” De rest van de les let ik op en als de bel
gaat blijf ik als enige zitten. “Samantha Samantha zo ga je
nooit over meisje.” zegt meneer de Zwart vriendelijk. Ik
knik. “Ik mis mijn broer, hij is nu twee weken geleden
overleden.” “ Ga nu dan maar lekker pauze vieren.” Buiten
staat mijn vriendin Shannon te wachten. “En wat zei hij? En
heb je straf? Heb je strafwerk? Moet je nablijven? Heb je
corvee?” “Rustig Shan” zeg ik lachend. “Laten we maar wat
gaan eten.”
“Mam ik ben thuis” roep ik. “Mam” Ik loop naar de keuken
en zie een briefje liggen:
Lieve Sam,
Ik ben even naar de tennis.
Er staat pizza in de koelkast.
Love you. Kusjes van je moeder.
“Nou ook lekker” mopper ik. Ik pak een aspirientje en ga
met knallende hoofdpijn naar mijn kamer. Huiswerk komt
later wel. Eerst wil ik even liggen.
“Hey zusje.” Ik draai me om en zie Mark staan. “Ben je het
echt?” Mark grijnst. Oh die bekende grijns wat mis ik die
toch. Mark grijnst weer en vervaagt. “ Nee, Mark niet gaan”
roep ik. Opeens vervaagt alles om me heen en ik val in een
diep zwart gat…
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“Nee” ik schrik wakker. Nog steeds kan ik het niet geloven.
MIJN broer is overleden aan kanker. Ik dacht dat hij beter
zou worden. Toen kwam dat telefoontje met de mededeling:
“ Mark is er niet meer. Kunnen wij zijn lever en nieren
hebben? De rest kunnen we helaas niet gebruiken.” Kan het
nog tactischer? Maar goed, daar moet ik niet teveel aan
denken. Liever denk ik aan de gedenksteen die ik van de
burgemeester in de Langstraat mag plaatsen voor alle
kinderen die aan kanker zijn overleden. Nog 100 euro te
gaan. Nou ja, huiswerk maken lukt vandaag toch niet meer,
dus waarom ga ik niet nog een keer collecteren?
Even later sta ik in de Langstraat. “ Waarvoor collecteer je
meisje?” vraagt een mevrouw. “Voor een gedenksteen voor
mijn broer en alle andere kinderen die in Wassenaar aan
kanker zijn overleden. “ Nou dan heb je hier 5 euro. Veel
succes verder.” Zo gaat het de hele middag door en om 6
uur heb ik de honderd euro bij elkaar. Meteen race ik naar
het gemeentehuis. De baliemedewerker kijkt op en herkent
me. Tja, dat is wel logisch want ik kom hier de laatste 6
dagen elke dag. “ De burgemeester is op zijn kamer, ik zal
laten weten dat u komt” “ Bedankt” roep ik en ik ren de trap
op. Uitgeput sta ik voor de kamer van Meneer de Vos. De
deur staat al open. “ Ah Samantha kom binnen.” Een
kwartier later vertrek ik met een grote grijs.
“Sammie, Sammie” brult iemand in mijn oor. “Mark hou op”
grinnik ik. “ Haha, dat moet je niet doen.” Oh dat Sammie,
dat heb ik ook gemist. Alles vervaagt, ook Mark. “ Blijf nog
even” roep ik. Dan val ik in een diep zwart gat.
“Samantha, Samantha” Ik schrik op “ huh wat?” “Of je naar
de bios met mij wil” vraagt Tim. Wat! Tim die mij uitvraagt?
Dat is de droom van elk meisje. “Eh, ja morgen om 7 uur”
stamel ik. “Is goed” en hij glimlacht nog even naar me. De
hele les glimlach ik. In de pauze praat ik Shannon even bij
want die zit niet naast mij omdat we te veel kletsen. “Ah
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heeft hij je uit gevraagd, wat super cool! Ik ben wel een
beetje jaloers.” “ Haha” lach ik, “ jij hebt Roy al.”
Na school fiets ik naar huis. En dump mijn tas, daarna race
ik naar het gemeentehuis om de laatste dingen over de
gedenksteen te bespreken. Daarna race ik weer naar huis en
ga wat eten. Dan nog even tv kijken en dan lekker naar mijn
bedje.
De volgende ochtend stap ik vrolijk mijn bed uit, kleed me
aan, pak mijn tas in en ga ontbijten. Daarna poets ik mijn
tanden en ga naar school.
De hele school dag ben ik druk en vrolijk. Tijdens de les van
meneer de Zwart let ik zelfs op. In de pauze komen Manon
en Imani bij mij staan. “Ga je echt naar de bios met Tim?”
“Ja” antwoord ik. “Nou veel plezier, ik gun het je wel. ” zegt
Manon. “Dank je” lach ik. Na Nederlands fiets ik naar huis.
Blijkbaar is mam weer niet thuis want er hangt een briefje
op de koelkast. Ze is bij weer bij de tennisclub. Weg zijn is
voor haar de manier om haar verdriet te verwerken. Net als
voor pap trouwens, die zit nu in Rusland voor zijn werk. Het
schijnt dat hij dat zelf heeft gevraagd.
Om 7 uur sta ik bij de bios, Tim staat er al. “Zullen we naar
binnen gaan?” vraagt hij. De hele film ligt zijn arm om me
heen en aan het eind zoenen we…
4 weken later in de Langstraat.
“En dan wordt nu de gedenksteen onthuld voor alle
kinderen die in Wassenaar aan kanker zijn overleden.
e
Speciaal voor de 15 jarige Mark de Hoop. Zijn zusje heeft
het geld voor de gedenksteen ingezameld. Samantha, wil jij
nu de doek van de steen trekken?” vraagt de burgemeester.
Naast me staat Tim, hij kijkt me even aan en knikt dan. Ik
haal diep adem en trek het goed eraf. Ik voel me helemaal
warm van binnen. Ik heb nu iets voor Mark kunnen doen,
dat was mijn droom. Oke, Mark leeft niet meer, maar Tim
helpt me verder te gaan met mijn leven.
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Quine Schuuring - 10 jaar

Lollypopland of toch Chocoland?
Ik droomde dat ik in een lollypopland koningin was. Alle
mensen daar aten alleen maar lollypoppen. De inwoners en
ik kenden geen fruit. We werden gek genoeg niet dik van al
die lollypoppen. Als ontbijt aten de mensen vaak aardbeien
lollypop + een appel lollypop. Als lunch aten de mensen een
vorm van een kip maar dan met heel veel lollysmaken zoals:
Appel, aardbei, banaan, vanille en citroensmaak. Het diner
was een heel speciaal gerecht. Dat was een lolly- fontein, het
was heel erg lekker. Maar de koningin (ik dus) kreeg bijna
alleen maar chocolade. Want daar groeide een hele mooie
cacaoboom in de tuin van het paleis. Ik at dus bijna alleen
maar chocolade en de inwoners alleen maar lollypoppen.
Het maakte mij inmiddels niet meer uit. Ik was nu gewend
aan al dat chocolade, Ik was aan 1 ding niet gewend. Dat was
het paleis en de huizen, die waren helemaal van suiker.
Toen ik in mijn paleisbed lag, dacht ik aan de huizen en aan
de inwoners. Ik voelde me opeens niet meer op mijn gemak.
Ik sloop heel zachtjes uit mijn bed. Ik hoorde de inwoners
feestvieren en ik ging kijken wat er aan de hand was. Ik ging
heel voorzichtig de trap af, ik hoorde een man zeggen: ”Ik
ben blij dat we morgen van de koningin af zijn.” Een ander
zei: “Ik hoop maar voor de koningin dat ze niet dood hoeft.”
Wat was er aan hand? Waren de inwoners boos op mij?Ik
wist niet wat ik moest doen. 1 ding wist ik wel. Dat ik moest
opblijven. Anders zou ik in de pan gehakt worden of zoiets.
Ik moest en zou wakker blijven, ook al duurde dat uren. De
volgende ochtend hoorde ik mensen naar boven komen op
de trap. Ik deed alsof ik sliep, de mensen zeiden:”Meneer de
koningin is een prachtige vrouw. Dat zal wel”
! Er kwam
iemand in mijn kamer, hij blies door een soort toeter.
Tutututu! Ik deed alsof ik net wakker werd. Het leek wel op
de koning. Ik vermoedde iets, maar wat? De koning
zei:”Mevrouw wat ziet u er beeldig uit”. Ik
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antwoordde:”Dank u wel, hoogheid.” Ik zag dat de koning
verbaasd keek. Hij zei met een pieperig stemmetje:”Hoe
weet u dat ik koning ben.” “Uh, Ik voelde het. De koning zei
tegen zijn inwoners:”Deze vrouw zocht ik al jaren! Maar ze
is een dromer. Doe haar het aanbod, doe het, doe het!
“riepen de inwoners. De koning vroeg aan mij of ik voor
eeuwig hier wou blijven. Ik zei hem dat ik dat wel wil, maar
dan wel morgen want ik ben nou eenmaal 18. Toen stuurde
de koning mij terug naar mijn huis en bleef wachten. Ik ging
naar mijn ouders en zei dat ik ergens een huis in Italië had
gevonden en dat ze nooit, maar dan ook nooit meer, naar
mij toe moesten komen. Dat deden ze ook niet want ik had
al heel lang ruzie met ze. De volgende dag ging ik terug in
mijn droom naar de koning. Hij zei:” Allah breng madam tot
leven hier en ze keert niet meer terug”. Toen trouwde ik met
hem en toen leefden we lang en gelukkig.
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Kyra Tirion - 10 jaar

Mijn rare droom
Hallo, ik ben Vanessa. Ik ben 15 jaar, ik word bijna 16. Ik
hou van dromen, dan beleef ik een avontuur. Lekker aan
touwen of aan bomen klimmen en slingeren. Of in m’n
droomhuis spelen, alles is leuk, behalve de nachtmerries die
je soms krijgt!!! Ik schrik dan wakker, maar weet dat het een
droom was, dus ik slaap gewoon weer door. Tot ik op een
dag weer een enge droom had. Ik had het gevoel dat het
echt gebeurde! Dus ik werd wakker en ging naar beneden,
maar het was pas 2 uur ‘s nachts, toch was het licht. Ik ging
naar buiten en het zonnetje scheen volop! Ik ging weer naar
binnen, naar pap en mam om te kijken of zij er nog waren,
maar toen ik de kamer binnenkwam, zag ik niemand! Ik
voelde allleen een klein briesje, klein maar toch koud, Ik
had het gevoel dat het een truc was, dus ik trok mijn kleren
aan en ging eten, ze komen zo vast tevoorschijn! Maar ze
kwamen niet, ik werd bang … echt heel erg bang, maar ik
word niet zo snel bang, ik hoorde: hahaha, hahaha … heel
eng!!! Ik kneep mijzelf om me wakker te krijgen, er
gebeurde niets. Maar ik voelde ergens in mijzelf dat ik aan
het dromen was. Ik ging maar door het dorp lopen, en
tenminste aan iets anders denken! Daar was ook iets geks.
Als ik verder liep, kwamen er blokjes die de straat dan weer
verder maakten. Ik had er een vreemd gevoel bij, heel erg
vreemd!!!!!! En toen snapte ik het, Ik zat in een
videogamespel van mijn broertje.Ik snapte dat ik hem nog
niet uit had gedaan, dus ik deed hem af. En toen zag ik dat
ik alles had omgestoten. Ik vond het heel genant, dus ik
ruimde het snel op voordat mam en pap komen!!!!
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Gini Toth - 11 jaar

Reis door de ruimte
Ik was net lekker aan het slapen toen ik opeens voelde dat ik
met bed en al opsteeg!!Ik vloog steeds hoger en hoger net zo
hoog tot mijn huis een piepklein puntje was. Ik ging zelfs zo
hoog dat ik tegen de maan op botste!!!De maan wiebelde en
wiebelde en ging op en neer!!!Dat ging net zo lang door
totdat ie naar beneden viel. Hij botste tegen allerlei sterren
op het zag eruit als een flipperkast. Uiteindelijk was hij zo
ver naar beneden gevallen dat hij nog maar een klein
lichtpuntje was.
Toen ineens hoorde ik dat er gepruttel uit mijn bed kwam
en alles ging stotteren en pruttelen. Ik ging opeens omhoog
en steeg weer op. Ik voelde me eigenlijk best wel raar want
normaal zou je denken dat ik zomaar zou stikken, Maar dat
gebeurde niet. Ik steeg hoger op en hoger op en uiteindelijk
vloog ik omhoog. Het voelde zo raar!Ik drukte m’n
knuffelkat hard tegen me aan. Was ik nu maar thuis!, dacht
ik. Ik zag overal sterren, ik zag Uranes, ik zag de zon!Het
was zo raar om al die planeten voorbij te zien flitsen. Maar
de allermooiste planeet was natuurlijk Aarde. Ik zag in de
verte een zwart gat waarvan ik dacht dat ik er niet in wou
komen. Ik zag in de verte een raket die net gelanceerd was.
Ik vloog verder en verder en in de verte zag ik een kleine
rode planeet. Waar ik recht op af ging! Mijn bed ging nog
sneller vliegen en sneller en sneller. Oooooh, het voelde zo
raar om door het luchtruim te vliegen. Ik landde heel
langzaam. Ik riep in de hoop dat iets of iemand me zou
horen. Help! riep ik. Misschien zou zo’n raar ruimterobotje
me horen of zien. Ik zag rare rode steen overal waar ik keek.
Deze planeet was één en al rots. Maar wat hoorde ik daar?
Het klonk als voetstappen. Hele korte stapjes. Dat je alleen
kon horen op een geluidloze planeet als deze. Ik zag een
heel klein puntig groen ding achter de rotsen uitsteken. Het
leek een beetje op een oor. Want er zat een heel klein gaatje
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in, zag ik. Toen zag ik een oog, het oog was helemaal rood
en had een hele kleine pupil. De pupil had een
blauwachtige gloed. Maar ook tegelijkertijd een soort van
groen. Maar niet zomaar een groen, het was een groen dat
ik nog nooit gezien had. Hij was tegelijkertijd ook een beetje
geel. Het was zo’n rare kleur dat het leek of die ogen me
hypnotiseerden. Uiteindelijk kwam het hele wezentje
tevoorschijn. Hij had een raar blauw pakje aan en liep een
beetje krom. Maar het aller raarste was: hij had haar! Ja,
echt waar hij had een paars plukje achterop zijn hoofd. Die
zat in een soort van knot daar opgevouwen. Het rare
wezentje kwam langzaam dichterbij. Het klinkt raar maar
het was net of hij een glimlach om zijn mond had. Hij kwam
dichter-en dichterbij heel langzaam. Totdat ie bij mijn bed
stond. Hij pakte mijn hand op en keek er heel aandachtig
naar. Waar zat ie toch aan te denken, dacht ik. Was ik nu
maar in mijn kamer in mijn huis op mijn manege met al de
paarden.Oooooh, wat miste ik het toch om weer gewoon
thuis te zijn.
Ik had dit toch nooit gewenst? De alien stond zeker een
kwartier naar mijn hand te kijken. Waarom? Vroeg ik me af.
Opeens, alsof er een bom was ingeslagen ging de alien
onwijs krijsen. Het klonk alsof mars ineen stortte. Het was
zo eng.En hij bleef maar doorgaan maar ik snapte niet
waarom. Nog steeds had ie mijn hand vast, ik durfde mezelf
niet te verroeren. En die alien bleef maar doorgaan! Het
klonk vreselijk. Uiteindelijk zette ik alles op alles en pakte
mijn knuffelkat en gooide die naar het voorhoofd van de
alien en stuiterde terug, de alien stopte en viel alsof het
zand was uit elkaar. Opeens hoorde ik een pruttelend
geluid. Het bed steeg op! Hehe, dacht ik. Maar ik ging weer
niet terug naar de aarde nee, ik ging zelfs op een zwart gat
af! Ik hield me vast aan het bed. En drukte mijn knuffelkatje
Snowy hard tegen me aan.Ik kneep mijn ogen dicht en
wachtte af op wat er nu zou gebeuren. Ik werd het gat
ingetrokken en dacht dat dit het einde was. Maar toen:een

74

wonder! Ik ging met bed en al door een gleuf in het zwarte
gat. Het was maar net groot genoeg.
Ik ging dit keer op een wat grotere planeet af. Saturnus.Ik
landde er heel en al. Deze planeet was groter dan mars.
Overal zag ik dingen rondzweven, zelfs een laars!Het was
afval (dacht ik) die piloten van raketten hadden gedumpt in
de ruimte . Ik zag ook een snoepzakje zweven, nog maar
half vol! Toen ik uit mijn bed wou stappen,voelde ik dat ik
opsteeg als een veertje, zo hoog ging ik de lucht in! Het was
echt heel raar!Ik had op de Nutsschool geleerd dat er
gewichtloosheid in de ruimte was. Daarom steeg ik ook op
dacht ik zonder te aarzelen. Ik steeg hoger en hoger op!
He, Ik kon vanaf hier mijn huis zien! Opeens uit het niets
vloog er een raket over mijn hoofd heen dat heel veel afval
dumpte. En dat gaat toch niet zomaar! Toch? Nou ja, tenzij
je er een vergunning voor had. Bah,wat goor allemaal raket
eten! En dat viel zo pardoes op mijn hoofd! Ik zweefde terug
naar mijn bed dat maar niet op wou stijgen. Dus zweefde ik
weer uit bed en gaf er een harde trap tegen. Nou, dat hielp
heel wat. Ik zweefde weer omhoog verder en verder. Dit
keer ging ik op de zon af. Op de zon af!? Jemig, wat was het
warm zeg! En het erge was dat ik overal begon te zweten
dus het was nogal nattig. En dat lag niet zo lekker zou je wel
kunnen zeggen!
Ineens, het was een wonder, opende de zon zijn grote hoge
bek,het was zo raar! Ik zag in de muil een piepklein
mannetje zitten,die trok aan een touwtje…en toen ineens lag
ik weer in mijn eigen kamer in mijn eigen bed in mijn eigen
huis!
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Sabine Verkoren - 18 jaar

De Droom van de Koning
‘En is het gelukt?’ vroeg koning Elias vermoeid.
‘We hebben de man opgesloten, heer, zoals u had
opgedragen.’ De soldaat keek de koning zenuwachtig aan.
‘Niet te geloven, dat mijn eigen droombottelaar zich tegen
me keert. Heb je enig idee hoe zeer ik in gevaar heb
verkeer?’ De soldaad zei niets.
‘Ik heb je toch verteld dat hij mijn nachtmerrie, over het
meisje Ellanor dat mij vermoordde, bottelde?’
De soldaat knikte.
‘Het is hem gelukt haar uit mijn droom tot leven te wekken.’
De soldaat keek de koning geschrokken aan. ‘Maar hoe?’
‘Ik heb geen idee, maar volgens vertrouwelijke bronnen is
dat kind niet het enige wat hij uit een droom heeft weten te
halen...’
‘Een lantaarn?’ vroeg Moriam spottend.
‘Dit is niet zomaar een lantaarn, ik heb hem van mijn vader
gehad. Hij heeft hem uit één van zijn dromen gehaald. Je
kunt ermee reizen.’ ‘Je bent toch niet echt van plan om met
die lantaarn in te breken in het Droomarchief en de droom
van de koning te stelen?’ Moriam keek zijn vriend benauwd
aan. Darren zuchtte en zei: ‘Moriam, als we ons land van
onze koning willen bevrijden is Ellanor onze enige hoop. Zij
kan de koning verslaan’
‘Ja, en je ziet wat er met je vader is gebeurd, toen hij een
einde probeerde te maken aan de onderdrukking door de
koning! Of ben je het soms vergeten dat hij ligt weg te
rotten in de kerkers van het paleis?’
De woorden van zijn vriend doorboorden zijn hart. Hij stak
met trillende handen de lantaarn aan.
‘Darren, wacht nu even,’ begon Moriam opnieuw, ‘Je vader
zou niet willen dat jou hetzelfde overkomt.’
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Darren keek Moriam woedend aan. ‘Mijn vader was de beste
Droombottelaar die er bestond en ik ga afmaken waar hij
mee is begonnen!’
Darren wilde opnieuw zijn mond open doen, maar Moriam
was hem voor. ‘Nog één ding voor je vertrekt... Kan dat ding
ook twee personen vervoeren?’
Darren keek Moriam verward aan.
‘Ja, als je dan toch gaat, kan ik beter met je meegaan. Stel je
voor dat ik hier alleen achterblijf als jou iets overkomt!’
Darren reikte hem een deel van het handvat en Darren riep:
‘Droomarchief!’
In een waas van blauwe vlammen verdween de donkere
zolderkamer onder hun voeten en belandden ze met een
misselijke klap op de koude donkere stenen vloer van het
Droomarchief. De lantaarn sloeg uit hun handen en
verdween uit het zicht. Darren had het idee dat de lucht in
één keer uit zijn longen geperst werd. Hijgend en hoestend
krabbelden de jongens overeind. ‘Alles okee?’ vroeg Darren.
‘Ja, alles is nog heel.’ Moriams’ stem klonk onvast. Zijn
gezicht was moeilijk te onderscheiden in het donkere
vertrek. Het enige licht leek afkomstig te zijn van een
aangrenzende kamer.
‘Kom,’ mompelde Darren en hij liep in de richting van het
licht. Moriam struikelde achter hem aan.
‘Waarom is het hier zo verrekte donker,’ fluisterde Moriam
geïrriteerd voor hij tegen Darren opbotste, die in de
deuropening was blijven staan. Moriam volgde zijn blik naar
de enige lichtbron in het vertrek. In het midden stond een
helder verlichte glazen vitrine, waarin het lichaam van een
meisje lag. Het leek alsof zij het licht uitsraalde dat de
vitrine verlichtte.
‘Dat is haar, de bevrijdster uit de droom van de koning!’ zei
Darren opgewonden. Hij liep naar de vitrine. Moriams’
adem stokte. Haar borst bewoog niet. ‘Darren, ze ademt
niet,’ piepte hij ongerust. Darren keek naar het bleke gelaat
van meisje. De witte stof van haar jurk waaierde om haar
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blote benen. Het viel hem op dat ze geen schoenen droeg.
Het leek inderdaad alsof ze dood was.

‘Wat zijn dát?’ vroeg Moriam gebarend naar de duizenden
glazen flesjes tegen de muren, allen voorzien van een
kolkende, licht wervelende massa.
‘Gebottelde dromen,’ zei Darren gefascineerd waarna hij het
breekijzer te voorschijn haalde, dat hij van huis had
meegenomen. Hij zette hem op het glas om de vitrine open
te wrikken. Het breekijzer had het glas nauwelijks
aangeraakt of de lichten in de kamer sprongen aan. Een
alarmbel vulde het vertrek. Moriam keek hem benauwd aan.
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‘Help eens een handje!’ riep Darren die zijn best deed zijn
hele gewicht op het breekijzer te zetten. Samen lukte het
hen de bovenzijde op te lichten en weg te schuiven.
Roerloos bleven ze staan aarzelen. Geen van beiden had de
moed het bewegingloze meisje aan te raken. Plotseling
klonk het geluid van naderende voetstappen. Ze keken
elkaar aan en schudde het meisje voorzichtig door elkaar,
maar ze opende haar ogen niet. ‘Kom op wordt wakker!
Adem, adem!’ riep Darren in paniek.
‘Darren!’ riep Moriam angstig. Dorian keek in de richting
van zijn wijzende vinger. Tientallen bewapende soldaten
kwamen aangerend. ‘Pak haar benen!’ riep Darren. Samen
hesen ze het meisje, dat verbazingwekkend licht aanvoelde,
de vitrine uit. ‘Leg Ellanor terug!’ schreeuwde één van de
soldaten die zijn wapen van de één naar de ander liet gaan.
Bij het horen van de naam van het meisje begonnen de
lichtten te flikkeren en leek haar lichaam te veranderen in
lood. Beiden lieten ze los. De ogen van het meisje vlogen
open bij het raken van de vloer. ‘Auw!’ riep Ellanor
verontwaardigd. De soldaat stapte angstig achteruit.
Haar blauwe ogen gingen van de soldaten met hun
getrokken wapens naar de twee jongens die haar hadden
laten vallen. ‘Is dit een droom?’
‘Eerder een nachtmerrie,’ antwoordde Darren trillerig.
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Aniek Vintges - 12 jaar

Dromen
‘Zullen we naar die nieuwe discotheek hier om de hoek
gaan?’ Het was mijn vriendin Sarah. We zaten met zijn
vieren op mijn kamer. Sarah, Bibi, Tess en ik. ‘oké, maar ik
hoorde dat daar soms van die rare types rondlopen!’ Zei
Bibi. We verkleedden ons en even later liepen we gearmd
naar de disco. Er klonk harde muziek en we besloten na wat
gedanst te hebben, met wat water buiten af te koelen. Toen
we van plan waren om weer naar binnen te gaan struikelde
ik!!! Ik viel en hoorde Tess nog roepen maar toen werd alles
zwart………..
Ik zag opeens de klas voor me en het leek alsof er
nooit iets gebeurd was. Maar toen ik naar buiten liep, wist ik
het zeker, er moest iets gebeurd zijn. Want het is niet
normaal om mensen (of moet ik ze zo eigelijk wel noemen?
Het lijken meer wezens) te zien vliegen met rare kleding. Het
lijkt wel of ik heel wat jaren naar voren ben gesprongen,
want dit is niet normaal! Het zijn heel aparte huizen en rare
voertuigen. ‘Hé wacht’ riep ik tegen een meisje die van
achteren verdacht veel op Sarah leek. En toen ze zich
omdraaide zag ik dat het mijn vriendin ook was! Maar dan
met stijlloze kleding en een raar voertuig. ‘Ken ik jou?’
Vroeg ze. ‘Tuurlijk, ik ben je beste vriendin al vanaf groep 1!’
‘Hoe bedoel je ik ken je niet eens en waarom heb je van die
rare kleding aan? Waar kom je vandaan?’ , vroeg ze ‘Ik weet
het niet, welk jaar is het?’, zei ik, ‘2048 weet je dat dan
niet’. En toen had ik het gevoel alsof ik in elkaar zakte.
Sarah zag het en hielp me overeind te blijven. ‘Je kan wel
met mij mee naar huis hoor.’ En ik ging mee. Even later had
ik alles uitgelegd aan Sarah, ze keek me vol ongeloof aan!
‘Uit het jaar 2010?’, zei ze met een blik in haar ogen van het
zal wel ‘.Ja!,’ zei ik, we zaten op een bankje in haar straat.
‘Maar kan jij nu je huis laten zien?’, vroeg ik voor de
zoveelste keer! ‘Oké, oké kom het is daar’ en ze wees een
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giga gaaf huis aan!! Het was zo raar maar ook zo ongelofelijk
cool. Een glijbaan om naar beneden te glijden maar dan
met een zitje zodat je weer naar boven kan en een verhoogt
stuk vloer, echt twee meter hoog of zo en daar moet je met
een glazen plateau mee naar boven. Daarop staat een
vliegend stukje hout dat een tafel is en als je op een knop
drukt, dan komt er een gat in de vloer en daar komt dan
weer een bed uit, maar dat is echt een heel vreemd bed, ik
kan het niet uitleggen, maar het slaapt heerlijk!! En het is
niet eens zo groot, een kamer en een klein zoldertje! Daar
staan ook gave dingen hoor! Oja en het bad is ook een
douche, het is een klein zwembad van glas met een douche
erboven, maar de vloer kan je naar boven en naar beneden
doen zodat je kan zwemmen en kan douchen zoals
normaal!!!!!
Een paar dagen nadat ik hier ben, ben ik al helemaal
gewend maar ik moet ook weer een keer naar huis! Net
toen ik lag te bedenken hoe ik weer weg zou kunnen, kwam
Sarah binnen, ze wou laten zien hoe haar auto(tje) werkte.
Ja ik leer hoe alles werkt, hier dus nu haar auto(tje).
Natuurlijk ging ik meteen mee! ‘Oké, handig dat ze daar
niet in mijn tijd aan denken’ zei ik. Ze had me net uitgelegd
hoe alles werkte! En ik snapte het helemaal! Nu zag ik een
computer of zo, ik snapte niet wat ze deed maar ze praatte
en alles wat ze zei verscheen op een piepklein computertje,
dat is ook weer echt zoiets wat ik de hele tijd tegenkom, ik
liep naar haar toe en opeens waren we in een bos daar.
Sarah vloog omhoog en daar waren Bibi en Tess! Ze vlogen
ook en toen riepen ze mijn naam alsof ze het hadden
afgesproken, ze trokken mij omhoog. Ze leerden mij vliegen,
ik voelde mij zoo licht dat ik wel naar de maan kon vliegen!
Opeens verdween Sarah en ik riep haar, maar ze kwam niet
terug en daar ging ook Tess en Bibi en..en…en…..
‘Ze wordt wakker’. ‘Haal een dokter’. Dat waren de eerste
zinnen die ik weer hoorde. Het waren bekende stemmen
maar van wie? Voetstappen naast me. Onbekende stemmen
van ‘pak iets te drinken marga’ of ‘mischien heeft ze wel
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trek’. Ik kon niks zien er was iets fels wat op me scheen.
Natuurlijk een lamp of de zon. Maar toch vreselijk irritant.
Mijn lippen voelden droog aan. Mijn hoofd deed erg pijn!
Maar ik moest iets zeggen. ‘doe dat licht uit’. Met pijn aan
mijn hoofd en een droge keel leek het net gepiep. Maar het
licht ging uit en toen zag ik pas wie het waren. En waar ik
was.
Later: Ik lig op de bank. Heb nu nog een lichte
hersenschudding maar het gaat goed! Was na het struikelen
op een rand van een tafel gevallen en met een ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Daar 2 dagen gelegen en toen
wakker geworden. Nog 1 dag gelegen en nu thuis. Mijn
ouders en vriendinnen waren bij mij geweest toen ik wakker
werd en ik ben nu twee keer bij wat uitvinders geweest om
mijn uitvindingen die ik in mijn droom zag, uit te leggen.

Rosa Wassenaar - 11 jaar

Een briefje voor……Emma?
Er was eens een meisje dat Emma heette. Ze was heel erg
verlegen en droeg erg slobberige kleding,.Ze had eerst veel
vriendinnen, maar toen kreeg ze te horen dat ze naar een
ander land ging verhuizen. En al haar vriendinnen moest
achterlaten. Ze was erg verdrietig. Op haar nieuwe school
had ze geen vriendinnen, niemand mocht haar want ze
vonden haar allemaal supergemeen.
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Op een dag ging ze naar de kermis. Ze ging naar een
waarzegster en kreeg een raar briefje………….
Ze las wat er op het briefje stond: ‘Jouw grootste wens zou
uit komen, maar dan anders dan je denkt?’ Natuurlijk
geloofde ze er geen bal van, dus gooide ze het briefje weg.
Toen ging ze naar het weeshuis waar ze moest wonen
omdat zij en haar familie te weinig geld hadden.
Ze lag in bed en sliep heeeeel diep. Ze droomde dat haar
overleden tante Agaat tot leven kwam. (natuurlijk was die
tante stinkend rijk!!) TTTrrrrrring, de wekker ging. O nee,
ik kom nog te laat op school!! Ze kleedde zich om, nam een
paar happen van haar boterham en vloog op de fiets naar
school.
Opeens hoorde ze een paar stemmen in haar hoofd:
” EMMA, EMMA ik moet je wat vertellen ik ben je….”
Toen waarschuwde de meester haar. Ze moest naar de
directeur. Er was niemand in het kantoor.Maar toen ze net
weg wou lopen hoorde ze weer een stem “EMMA, EMMA.”
Ze rende snel weg.
Het was drie uur ze wou net haar boeken uit haar kastje
halen, totdat er een briefje uit haar tas viel, ze las wat er op
het briefje stond: jouw grootste wens zou uit komen maar
dan anders dan je denkt. Ehhhh…ik, ik heb dit briefje eerder
gelezen…. De……de waarzegster! Ik, ik moet moet terug naar
de waarzegster en wel NU!
Trrrrring, de schoolbel gaat. Emma sprong op haar fiets en
fietste naar de waarzegster. Maar…waar is de waarzegster?
en het hele gebouw?, riep Emma door de hele Langstraat.
Ze ging somber terug naar huis. Toen op de helft van de reis
naar huis hoorde ze weer een stem: “EMMA, EMMA, ik ben
je je tante tante Agaat!” Emma wist even niet wat ze moest
zeggen. “Maar u..eh….u was toch 10 jaar geleden gestorven?”
“Ja mijn kind”, zei tante Agaat. “Maar ik ben de geest van
Agaat. Ik kom om je iets heel belangrijks vertellen! Jij wordt
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binnenkort door tante Agaat uitgekozen om haar erfenis te
krijgen omdat jij het het meeste nodig hebt.” Emma keek
erg verbaasd uit haar ogen. Is dat voor mij? “Ja, Emma voor
jou”, zei tante Agaat.
“Nu moet ik gaan”, zei tante Agaat. “ Wacht ik heb nog 1
vraag….”,zei Emma. Maar het was al te laat.
Emma zat maar naar buiten te kijken. En zei tegen zichzelf
:wat moet ik nou toch doen? Ik heb geen vriendinnen, geen
leuke kleding en ik heb zelfs zo weinig geld dat ik niet eens
bij mij mijn ouders kan wonen. Wat moet ik nou in dit
weeshuis, mijn dromen zullen toch nooit uitkomen. Ik kan
hier ook niets doen!!! Maar wat nou als ik… als ik.. ontvoerd
wordt door Wipeout dan kan ik wel…..
TTRRRRRRRRRRRRRING! Hé de bel, zei Emma. Ze liep
naar de deur en deed open. “Hallo mijn naam is Kees en
……Meekomen!!!, “ zei de man die buiten stond. De man had
in zijn busje ook nog een man zitten. Die man heette Klaas,
hij pakte een touw en bond Emma’s handen, voeten, benen
en haar armen in. Toen reden ze in het busje verder naar
……..
“Laat mij gaan!”, gilde Emma. “Ik heb een mobieltje bij mij”,
zei Emma. “en daarmee kan ik……. “.De man pakte haar
mobieltje af en deed een prop in haar mond. Emma
probeerde iets te zeggen: mmmnamnm (je kon het niet
verstaan, net een soort geheimtaal).
Eindelijk stopte het busjes. Klaas pakte Emma en Kees
gooide haar in de cel. “Luister ik heb goed nieuws”, zei Kees.
Klaas maakte zijn zin verder af: “Jij bent gekozen als
deelneemster van Wipeout.” Wat zei Emma maar…..maar
dat is geweldig!!!! “Hier”, Kees gaf haar een Wipeout pak.
“Nu?”, zei Emma. “Ja, de show begint over vijf minuten!”
Emma kleedde zich snel om en sprintte naar de
wachtplaats. De eerste kandidaat was…….. oh, haar tijd is 3
minuut 40, zei Emma zenuwachtig. Die kan ik nooit
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verslaan! Emma, jij bent nummer 2, loop maar door, je bent
nu aan de beurt. Emma liep zenuwachtig naar de
startplaats. “Zo, en ben je al een beetje zenuwachtig?”, vroeg
de mevrouw aan de microfoon. “Eee….eh jjj…ja“,
antwoordde Emma. „Nou, laten we dan maar snel
beginnen!!”, zei de mevrouw met de microfoon.Op uw
plaatsen en 3-2-1 GO. Emma sprintte er vandoor, maar (AU)
ze viel over de rode ballen! En het was veel te glad op de
lopende band! Ze zwom vliegensvlug door het modderige
water.En ze knoopte zich al snel uit bij de boksende
handschoenen.En ze rende.. en rende… en rende en ze was
er. Ze was bij de FINISH met een tijd van…….
2 minuut 50! “Geweldig”, riep Emma keihard door het
parkoers. Ik.. ik ga door naar de volgende ronde!!!!! Bij de
tweede ronde had je de ziepzwieber. Een klein rondje in de
lucht waar je op moest springen, met daar aan vast een hele
smalle balk. Emma was de tweede van de 12. Nu was de
eerste: hij sprong en viel!. Maar hij hield zich nog net vast
aan de balk!. En hij was de eerste die door was! Nu ben ik,
oooooh, ik moet springen in 3-2-1 NU! Nee!!
Ik spring mis, zei Emma…. maar Emma pakte zichzelf vast
aan de balk, maar nee hij was te glad!! Emma viel PLONS in
het water!
Het spel was afgelopen. Emma ging treurig terug naar huis.
De volgende ochtend moest ze van haar pleegmoeder in het
weeshuis wat geld ophalen. Dus Emma fietste naar de bank.
Toen ze daar eenmaal was, trok ze een kaartje en wachtte
op haar beurt. Eindelijk was Emma aan de beurt. “Hallo
meneer”, zei Emma, “ik wil graag 200 euro op deze pas
zetten.” De code is: 34780921. De man deed het geld op het
pasje. “Alstublieft mevrouw en nog een fijne dag.”
“Wacht eens even, u bent toch niet toevallig jufrouw
Emma?” “Jawel”, zei Emma, “ ik ben mevrouw Emma, hoezo
als ik vragen mag?” “Heeft u meegedaan en gewonnen met
Wipout of zo?”
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“Nee”, zei Emma,”ik heb wel meegedaan maar niet
gewonnen. Hoezo?”
“Nou mevrouw, op uw bankrekening is 50.000 Euro gestort
van een zogenaamde tante Agaat. Ooh natuurlijk, dacht
Emma tante Agaat, en…. “meneer kunt u die 50.000 euro
ook op zo’n pasje doen ?” “Natuurlijk mevrouw.” De man
deed de 50.000 euro op een pasje en gaf het aan
Emma.”Daag”, zei de meneer. “Daag”, zei Emma.
Emma rende de winkel gillend uit, want ze wist meteen wat
ze met het geld ging doen. Ze nam een bus en keek wel waar
ze uitkwam. Ze kwam uiteindelijk in een plaatsje genaamd
Wassenaar, he wacht eens dit……..dit is de plaats waar haar
vader en moeder wonen.Ze rende keihard naar het
Rozenplein en zag daar een huis staan, daar liep een
mevrouw met een pan in haar handen. He wacht eens even
dat …dat is mijn moeder! Emma rende keihard het huis in
…mamma! “Hé schattebout, wat doe jij nou hier?” “Mamma
stuur mij nooit meer terug naar dat weeshuis!”
“Maar schat, je kan hier niet blijven.” “Waarom niet?”,
vroeg Emma. “Schat, we hebben te weinig geld.” “Jullie
misschien maar ik niet! “Ze liet de creditcard zien. “Maar
lieverd hoe….”
“Mam mag ik even iets zeggen?” “Ja, tuurlijk.”
“Zullen we….SHOPPEN!!!!!!!”
Ze rende keihard het huis uit en leefde nog lang en gelukkig.
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De verhalenwedstrijd 2010 is mede mogenlijk gemaakt door

te Wassenaar
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