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Zomer schopt tegen een steentje. Het vliegt door de lucht, tegen de 
puntmuts van een tuinkabouter. 
   ‘Zeg Zomer, hou daar eens mee op,’ zegt meester Luc. ‘Ik weet dat jullie 
niet meer de leeftijd hebben voor het kabouterbos, maar dit is een goede 
plek om je boterham op te eten.  
   De klas van meester Luc volgt die dag een les in het Bospark over 
de geschiedenis van hun eigen dorp Bakel. Ze werken aan een school-
project dat “de tuinen van Bakel” heet. In elke tuin ligt wel een stukje 
geschiedenis, had meester Luc verteld. Omdat er bijvoorbeeld echt een 
middeleeuwse pot wordt gevonden in je achtertuin. Of er is een mooi 
verhaal te vertellen over de straat waar je woont. Over een week moeten 
de kinderen zelf iets vertellen over hun dorp. Alle vaders en moeders 
komen dan luisteren naar de presentatie.  
   Vanochtend heeft de meester iets uitgelegd over de grond onder het 
dorp en het Bospark. ‘Heel diep onder de grond van Bakel zit er een 
breuk in de aardplaat,’ vertelde hij. ‘De breuk heeft een naam: Peelrand-
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breuk, naar het gebied de Peel vlakbij Bakel.’ 
   ‘Ik voel de breuklijn bewegen! Help ik val om,’ riep Mathijs, de clown 
van de klas, en hij deed net alsof hij zijn evenwicht verloor.  
   ‘Ja, ja, Mathijs, heel grappig,’ zei de meester, ‘maar je voelt er niets van.’ 
   Zomer had maar half geluisterd. Het was iets met natte en droge 
grond. En grondwater dat niet verder kon stromen omdat de aardplaten 
verschillende hoogtes hadden. Daardoor werd het water tegengehouden. 
Het stroomde dan loodrecht omhoog en boven de oppervlakte ontstond 
er een waterbron.  
   Nu hebben ze even pauze. 
   ‘Oh! Je hebt met dat steentje een gat gemaakt in een van de puntmut-
sen,’ zegt Aisha, de beste vriendin van Zomer. ‘Kijk nou.’ 
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   ‘Echt?’ Zomer draait om één van de tuinkabouters heen en ziet dat er 
een stuk mist van de muts. ‘Niet! Dat heb ik niet gedaan. Volgens mij 
was dat al.’ Zomer geeft Aisha een duw. 
   Aisha duwt haar lachend terug. ‘Je geloofde het wel heel even.’  
   Ze hollen achter elkaar aan en één van de kabouterstoeltjes valt om. 
   ‘Meiden, laatste keer, zet die stoel recht, en ga maar vast nadenken over 
een onderwerp voor het schoolproject.’ Meester Luc hapt in zijn boter-
ham met kaas. 
    Zomer ziet dat er een stukje kaas aan de baard van meester Luc is 
blijven hangen. Ze stoot Aisha aan. ‘Kijk, kijk.’  
   De meiden houden het nu niet meer van het lachen. 
   ‘Oké, ga maar een eindje verderop zitten en kom terug als de slappe 
lach over is.’ Meester Luc, met nog steeds het stukje kaas in zijn baard, 
heeft er genoeg van. 
   Hikkend van het lachen lopen Zomer en Aisha verder het kabouterbos 
in. Overal staan kabouters: groot, klein, jong, oud. Het is een speelplek 
voor kleine kinderen. Aisha en Zomer voelen zich daar veel te groot 
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voor. Zij zijn allebei al twaalf. Maar bij een brievenbus in de vorm van 
een paddenstoel blijven ze toch staan. ‘Ingezonden tekeningen’ staat er 
op. Zomer doet de plastic klep van de brievenbus open en haalt er een 
groot boek uit. Binnenin zitten plastic hoesjes met tekeningen van kin-
deren, voor de kabouters. “Liefe kaboutje” leest ze op de eerste tekening.  
   ‘Hé, Aisha, zullen wij een briefje in de bus stoppen, net alsof het van 
de kabouters is? Misschien komen de kindjes wel hier om te kijken of er 
post terug is van de kabouters. Kijk je kunt er gewoon wat in leggen.’ Ze 
doet het klepje weer open. ‘Oh, er ligt nog een boekje in. Of nee, het lijkt 
wel een schoolschrift.’  
   Het is een klein schrift met een harde groene kaft. Zomer doet het 
open. “Hi Diary” staat er op de eerste bladzijde. 
   ‘Moet je zien, het lijkt wel alsof het door één persoon is geschreven, op 
heel veel bladzijden. Het is helemaal geen brief aan de kabouters.’ Zomer 
leest nog een stukje voor: 
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Mijn naam is Karel en ik ben 11 jaar en ik begin dit dagboek omdat ons 
dorp Bakel is bevrijd! Ik zeg ‘Hi Diary’ omdat dat Engels is. Het lijkt op 
‘hoi diarree’, maar betekent ‘hoi dagboek’. 
 
   ‘Hoi diarree,’ dat is een goeie!’ proest Aisha, en bijna krijgt ze weer de 
slappe lach.  
   Zomer leest verder: 
 
Een paar dagen geleden reden er tanks met Engelse soldaten door de 
straat. Papa, mama en ik zijn meteen naar buiten gerend. Iedereen kwam 
de straat op. De soldaten deelden chocola uit. Ik heb er meteen een stukje 
van geproefd, het was zoet maar ook bitter. Ik hoop dat er nu geen vlieg-
tuigen meer neerstorten. Laatst klonk er nog een enorme klap, die dreunde 
door het hele dorp. Mama liet toen van schrik een bord uit haar handen 
vallen. Toen we de tuin inliepen zagen we een rookpluim. ‘Ze hebben een 
Skytrain geraakt, de schoften,’ riep de buurman en hij zwaaide met zijn 
vuist naar de lucht. 
Ik heb dit schriftje gekregen van mijn opa uit Deurne. Eigenlijk moet ik 
hier sommen in maken, totdat de school weer opengaat. Maar ik speel veel 
liever buiten. Ik mocht de hele zomer niet verder dan de tuin, maar nu 
de moffen zijn gevlucht letten ze niet meer zo op me. Oh, ze roepen dat ik 
moet komen eten. Morgen verder. Groet, Karel. 
 
   ‘Moffen?’ zegt Aisha. ‘Wat waren dat ook alweer?’ 
   ‘Zullen we het schrift lenen?’ zegt Zomer. 
   ‘Dat is een goed idee,’ zegt Aisha. ‘We lezen het en leggen het dan weer 
terug. Niemand kan boos worden dat we iets lezen, toch? Misschien 
kunnen we het gebruiken voor het schoolproject?’ 
   Zomer doet het schrift in haar rugzak. Ze lopen weer terug naar de 
rest van de klas.  
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   Achter de bomen, iets dieper het bos in, wrijft iemand in zijn handen. 
Het is gelukt, denkt hij. Ze hebben het schrift. Voorzichtig loopt hij 
terug, maar dan stapt hij op een afgevallen tak. Onder zijn gewicht knapt 
de tak in twee stukken. Geschrokken blijft hij staan. Het galmt door het 
bos, maar niemand heeft hem gehoord. 
   ‘We zijn klaar met lachen,’ roept Aisha naar meester Luc, ‘mogen we 
terugkomen?’ 
   Meester Luc knikt. Het stukje kaas zit niet meer in zijn baard. Gelukkig 
maar, anders was het lachen misschien weer van voren af aan begonnen. 
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Storm wil net zijn laptop aanzetten als hij zijn naam hoort roepen. Hij 
zet zijn bril op en kijkt uit het raam. Daar staat zijn vriend Jur in de tuin. 
Jur en Storm wonen in dezelfde straat, schuin tegenover elkaar. Ze zitten 
bij elkaar op school, maar Jur, met zijn eeuwige rode sneakers, zit een 
klas hoger, in groep 7a. 
   ‘Hé, Jur!’, zegt Storm. 
   ‘Hé, Storm!,’ zegt Jur. 
   Even later zitten ze op de kamer van Storm. In de kamer ernaast klinkt 
muziek en gepraat. 
   ‘Klopt het dat ik Aisha hier naar binnen zag gaan?’ 
   ‘Aisha?’ 
   ‘Ja man, waar heb je haar verstopt?’ vraagt Jur terwijl hij zoekend om 
zich heen kijkt.  
   ‘Hé, hou op, Aisha is een vriendin van mijn stomme zus, ze zit hier-
naast.’ Storm wijst naar de muur. 
   ‘Zo stom vind ik jouw zus Zomer en Aisha niet hoor, en volgens mij 
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vinden ze mij ook wel aardig,’ grijnst Jur, ‘vooral Aisha’. 
   ‘Oh, dus je komt voor de meiden?’  
   ‘Natuurlijk niet, maar ik mag van mijn vader niet meer achter de com-
puter, dus kom ik hier. Ik moet om acht uur thuis zijn. Gamen?’ 
   Maar net als ze willen beginnen wordt er op de deur geklopt. 
   ‘Nee!’ roept Storm 
   ‘Ik wil alleen wat vragen,’ zegt Zomer aan de andere kant van de deur. 
   ‘Ja, wij willen wat vragen,’ zegt ook Aisha, ‘Mogen we even binnen-
komen?’ 
   ‘Natuurlijk,’ zegt Jur. 
   Storm kijkt hem boos aan. 
   De deur gaat open en daar staan ze op de drempel. Aisha met haar 
lange krullen en Zomer met haar paardenstaart. 
   ‘We wilden net gaan gamen,’ zegt Storm nog, maar zijn zus en Aisha 
lopen al de kamer binnen en gaan op de grond zitten. 
   ‘Weten jullie iets van moffen?’ vraagt Aisha. 
   ‘Van wat?’ Jur kijkt verbaasd. 
   ‘Moffen,’ herhaalt Zomer. 
   ‘Waarom wil je dat weten?’ Storm kijkt zijn zus aan. 
   ‘Gewoon…’ 
   ‘Gewoon? Hoezo gewoon?’ 
   Aisha kijkt Zomer aan, ‘zullen we ze het vertellen?’ 
   ‘We hebben een oud schrift gevonden van een jongen van elf,’ begint 
Aisha. 
   ‘Duh, ik heb hier ook nog wel oude schriften liggen,’ zegt Storm ‘en ik 
ben ook bijna elf.’ 
   ‘Wacht nou even.’ Zomer rolt met haar ogen. 
   Aisha haalt een boek achter haar rug tevoorschijn met een donker-
groene kaft en houdt het omhoog. ‘Dit is het dagboek van een jongen 
die Karel heet. Hij schrijft dat de oorlog is afgelopen in Bakel en dat de 



11

moffen gevlucht zijn. Hi diary, schrijft hij boven elk stukje. 
   ‘Hoi diarree,’ mompelt Zomer. 
   Aisha leest voor vanaf de eerste bladzijde en ook nog een stukje verder:   
 
Hi diary, 
Vandaag moest ik een boodschap doen voor mama. Maar aan het eind 
van de straat zag ik de drie rotjongens staan die me altijd pesten vanwege 
mijn rode haar. Mathieu, Wil en Bernard heten ze, maar ik noem ze de 
bende van Bakel. Snel nam ik een andere straat en rende een stuk het 
bos in totdat ik zeker wist dat ze me niet achterna kwamen. Jammer dat 
Nelleke, de zus van Mathieu er niet bij was. Zij is wel aardig. Dan had ik 
er wel langs gedurfd.  
   Op sommige plekken in het bos zijn enorme kuilen waar tijdens de 
oorlog een verdwaalde bom is ingeslagen, de bomen liggen er slordig op de 
grond. Maar op andere plekken staan de bomen dicht op elkaar en komt er 
weinig zon door de bladeren heen. Ik bleef staan om bosbessen te plukken 
die nog aan de struiken zaten, toen ik plotseling boven me een zware stem 
hoorde. 
   ‘Stil blijven staan of ik schiet!’  
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   Ik pieste haast in mijn broek van angst. Natuurlijk bleef ik staan. 
   ‘Handen omhoog!’ zei de stem bars. 
   Vanzelf deed ik wat er gezegd werd. Eerst hoorde ik niets meer en voor-
zichtig keek ik omhoog, maar gelijk klonk de stem weer. 
   ‘Laat die bosbessen vallen.’ 
   Ik deed mijn hand open en er vielen enkele besjes uit, de rest had ik 
fijngeknepen. 
   ‘Dief!’ De stem klonk nog bozer. 
   Toen begonnen de takken van de boom boven me enorm te zwiepen 
en te zwaaien en kwam er achter de bladeren een stukje van een pistool 
tevoorschijn. 
   ‘Ben je een mof?’ vroeg de stem. 
   Ik antwoordde van niet. 
   ‘Ben je een verrader?’ 
   Ik schudde mijn hoofd. 
   ‘Maak je zakken leeg.’ 
   ‘Eh…’ 
   ‘Maak je zakken leeg, ik zeg het niet nog een keer!’ 
   ‘Mag, mag… mag ik dan mijn handen laten zakken.’ Ik wilde stoer 
klinken maar mijn stem bibberde. 
   ‘Doe maar,’ zei de stem. ‘Hoe wil je anders je zakken leeghalen?’ 
   Ik voelde in mijn rechterbroekzak en haalde daar het geld uit voor de 
boodschap, een zakdoek en een stukje van de wikkel van de chocolade die 
de soldaten me hadden gegeven. In mijn andere zak zat het zakmes dat ik 
van mijn vader had gekregen voor mijn verjaardag. Heel langzaam haalde 
ik het tevoorschijn. 
   ‘Sneller!’ 
   De bladeren bewogen boos. De loop van het pistool was nog steeds op me 
gericht. Het zakmes lag nu in mijn hand. 
   ‘Laat vallen!’ 
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   Ik gooide het mes voor me neer, waar het in het mos bleef liggen. Hoe 
moest ik aan mijn vader uitleggen dat ik het was kwijtgeraakt? 
   ‘Goed,’ klonk het, ‘Als jij je mes terug wil, ga je eten voor me halen. En als 
je me verraadt aan de moffen…  Ik weet je te vinden.’ 
   ‘Maar de oorlog is voorbij,’ riep ik. 
   ‘Maak dat de kat wijs. Dan waren ze me allang komen halen. Ik hoor 
nog dagelijks geschiet. En nu ren je snel weg en komt terug met eten!’ 
   Ik draaide me om en rende zo snel mogelijk het bos uit, naar huis. En nu 
zit ik op mijn kamer te schrijven en weet niet wat ik moet doen. Waar haal 
ik zo gauw eten vandaan en krijg ik mijn zakmes ooit nog terug?
Groet, Karel
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   ‘Wanneer was de oorlog ook alweer?’ vraagt Storm. 
   Jur tikt snel wat in op de laptop en zegt: ‘Als ik op “oorlog” zoek krijg ik 
er heel veel.’ 
   Je moet bij Tweede Wereldoorlog kijken, denk ik,’ zegt Zomer 
   Nu vindt hij het meteen. ‘1940-1945.’ 
   ‘Was de oorlog hier in Brabant niet eerder afgelopen dan in de rest 
van het land?’ zegt Zomer, ‘volgens mij hebben we dat laatst geleerd op 
school. Nu weet ik het weer. Het woord ‘mof ’ werd gebruikt voor de 
Duitsers.’ 
   ‘Als Karel zegt dat de moffen gevlucht zijn bedoelt hij dus Duitse sol-
daten,’ vult Aisha haar aan.  
   ‘Maar hij werd wel bedreigd daar in dat bos. Wie was dat dan?’ Jur 
pakt het schrift over van Aisha. 
‘Ik wil wel weten hoe het verder gaat, jullie niet?’ Hij begint hardop te 
lezen: 
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Hi Diary,
Vandaag was bijna nog spannender dan de dagen voor de bevrijding van 
Bakel. Ik ben er nog, ja. En ik heb het eten naar het bos gebracht. En ik heb 
mijn zakmes terug. Ik zal proberen te vertellen wat er gebeurd is.  
   Gisteren aten we bruine bonen. Als papa en mama niet keken liet ik 
steeds een boon vallen op het servet dat op mijn schoot lag. Na een tijdje 
had ik er een stuk of vijftien. Voor het eten had ik ook nog een aardappel 
uit de mand gepakt, een stukje brood en uit de kelder twee appels. Vlees 
eten we zelf al een tijdje niet meer omdat alles duur is en op de bon. Een ei 
durfde ik niet te pakken want ik was bang dat het onderweg zou breken. 
Na het eten ging ik snel naar boven, de bonen in het servet. Ik kon bijna 
niet slapen. 
   Vanochtend moest ik mama helpen met klusjes. De was uitwringen, 
stoepje vegen en de tuin aanharken. Gelukkig was het mooi weer en ein-
delijk kon ik ’s middags weg, als ik beloofde in het dorp te blijven. Ik liep 
een blokje om en ging toen met een omweg het bos in. Het mos waarop ik 
liep was zacht en boven mijn hoofd floten de vogels. Ik was op zoek naar 
de plek waar ik gisteren de bosbessen had geplukt. Toen ik die had gevon-
den, wist ik niet zo goed wat ik moest doen. Moest ik het servet met het 
eten op de grond leggen? Maar wat als de man er niet was en er dieren 
kwamen die alles opaten? Ik hoefde niet lang te wachten. Voor me begon-
nen de takken te bewegen, steeds heftiger, tot ik een schoen zag, en toen 
nog een. Boven de schoenen zag ik een stuk van een broek. Toen gingen de 
takken opzij en landden de voeten zacht op het mos. Voor me stond een 
jongen, iets ouder dan ik, met veel te grote schoenen, in een veel te grote 
broek, die opgehouden werd met een stuk touw rond zijn middel.  
   ‘En?’ zei hij, ‘Heb je wat voor me?’ 
   Zijn stem was veel minder zwaar dan gisteren. Ik stak mijn hand uit 
waarin ik het servet vasthad. 
   ‘Ik hoop dat het genoeg is.’ 
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   De jongen deed een stap dichterbij en griste het pakketje uit mijn han-
den. Hij opende het en even zag ik een glimlach op zijn gezicht. Direct stak 
hij het brood in zijn mond. Gevolgd door een appel. Het sap droop langs 
zijn mondhoeken. 
   ‘Een feestmaal!’ smakte hij. 
   ‘Heb je…’ begon ik. 
   De jongen rook even aan de aardappel en stak toen een bruine boon in 
zijn mond en sabbelde erop alsof het een snoepje was.  
   ‘…mijn zakmes…’ 
   ‘Heu?’ De jongen keek verstoord op. Hij was helemaal vergeten dat ik er 
stond. 
   ‘Mijn zakmes. Je zou het teruggeven als ik met eten kwam.’ 
   Plotseling stopte hij wat over was van het eten in zijn zak en rende naar 
de boom, sprong omhoog en hees zich op aan een tak. Binnen een paar 
seconden was hij verdwenen. 
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   ‘Hee!’ riep ik. ‘Mijn mes!’ 
   ‘Kan je nog meer eten brengen?’ riep hij en zijn stem klonk opeens ver 
weg. 
   ‘Misschien.’ 
   ‘Kom dan maar halen.’ 
   ‘Mijn mes?’ 
   ‘Ja.’ 
   ‘Maar hoe…’ 
   ‘Ik zal niet schieten.’ 
   Ik aarzelde even, wilde hij nou dat ik in de boom klom? Ik liep tot aan 
de stam en sprong omhoog en probeerde mijn armen rond een tak te slaan. 
Maar ik was niet zo handig als de jongen. Na drie keer lukte het, maar ik 
hing als een aap aan de tak.  
   ‘Kom je nog?’ De takken bewogen weer en opeens zag ik een hand naar 
me uitgestrekt. ‘Moet ik helpen?’ 
    Hij pakte mijn hand en voor ik het wist stond ik in de boom.  
   ‘Welkom in mijn huis,’ zei hij. ‘Ik ben Simon.’ 
   ‘Hoi,’ zei ik terug. ‘Ik ben Karel. Karel Janssen uit Bakel.’  
   We gaven elkaar een hand. Van buitenaf was er niets te zien geweest. 
Nu stond ik opeens in een hut die op de binnenste takken van de boom 
was gebouwd, rondom de stam. De ruimte was best groot, het was donker, 
maar af en toe scheen er wat zon door de kieren van de houten wand heen. 
Ik zag een houten bak met stro, met een grijze deken erop. Er lagen een 
bord en een beker op de grond. Aan de stam van de boom in het midden 
hingen tekeningen. Ik deed een stap naar voren om ze beter te bekijken. 
De tekeningen waren gemaakt op bladzijden die uit een boek waren ges-
cheurd. Met potlood was er over de letters heen getekend. 
   ‘Ben je een kunstenaar?’ 
   ‘Ik zal je er later over vertellen. Als je terugkomt met meer eten. En met 
bewijs dat de oorlog voorbij is.’ 
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   Ik wist niet hoe ik hem zo snel een bewijs kon geven dat Bakel bevrijd 
was. Het was waar dat er in de omgeving nog af en toe gevochten werd, 
vooral naar de grens toe aan de overkant van de Peel. 
   ‘Kom met me mee naar het dorp, dan zie je het vanzelf.’ 
   Hij keek me met toegeknepen ogen aan en schudde toen zijn hoofd. ‘Nee, 
ik moet echt eerst bewijs hebben.’ 
 
   ‘Zou die boomhut er nog zijn,’ vraagt Storm zich hardop af. 
   ‘Die is er allang niet meer, weet je hoe lang geleden het is,’ antwoordt 
Zomer. 
   ‘Je weet maar nooit.’ 
   ‘Waar zou je dan moeten gaan zoeken?’ zegt Aisha. 
   ‘Nou, we kunnen in ieder geval dit weekend naar het Bospark gaan, 
om verder te lezen.’ Jur staat op en pakt zijn tas. ‘Maar ik moet nu naar 
huis, mensen.’ 
  ‘Ik loop met je mee,’ zegt Aisha. 
   Achter haar rug geeft Storm Jur een knipoog. 
   ‘Dat is dus afgesproken. Dit weekend gaan we naar het Bospark.’ 
Zomer staat ook op om naar haar eigen kamer te gaan. Ze komt eigenlijk 
nooit bij Storm, het is tenslotte haar kleine broertje. Maar nu was het 
best leuk zo met z’n vieren. 
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   ‘Hoi diarree!’ zegt Storm als hij de deur opendoet. 
   ‘Hoi diarree!’ zeggen Aisha en Jur terug.  
   Ze moeten er allemaal om lachen.  
   Het is zaterdag en ze mogen gaan picknicken in het Bospark. De 
moeder van Storm en Zomer heeft een tas met broodjes en pakjes drink-
en klaargemaakt. Op het laatst stopt ze er nog een kleed in. 
   Het Bospark is niet zo ver van hun huis. Een paar straten door en ze 
lopen al bijna tussen de bomen.  
   Jur loopt naast Aisha. Hij vindt het best leuk dat ze nu meer samen op-
trekken. Daarvoor had hij nog nooit met haar gesproken. Ze zit tenslotte 
al in groep 8. Hij kijkt even naar haar krullen die op en neer gaan terwijl 
ze loopt. 
   ‘Is er wat?’ vraagt Aisha. 
   ‘Euh, nee hoor…’  
   Dan horen ze Zomer roepen: ‘Kijk nou wat een mooi plekje.’ 
   Ze staan voor een vijver met gras langs de zijkanten, maar rondom is 
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een hoog ijzeren hek geplaatst. 
   ‘Wat stom. Het is juist zo’n goede picknickplek.’ 
   ‘Kijk aan de overkant is een houten steiger,’ Storm wijst naar de andere 
kant van de vijver. ‘Misschien kunnen we daar gaan zitten.’ 
   Maar als ze er zijn, zien ze dat er voor de steiger ook een hek zit. Er 
hangt zelfs een bord aan. “Verboden toegang” staat erop.  
   ‘Ik zou er ook niet op willen staan. Moet je zien, de planken zijn hele-
maal verrot,’ zegt Aisha. 
   Ze lopen verder, langs een lange paal met aan de bovenkant een em-
mer vastgebonden. 
   ‘Hoe heet dat ook al weer, hebben we dat niet op school gehad?’ mom-
pelt Zomer. Ze ziet dat er een bord bij staat waarop iets staat uitgelegd, 
maar de rest is er al voorbij. Snel holt ze naar de anderen. 
   Ze lopen een stuk het voetpad af, langs een oud gebouw dat leeg
staat. Storm is al een heel stuk vooruit gerend. Ze zien hem in de verte 
en opeens verdwijnt hij. Dan horen ze hem roepen. 
   ‘Ik heb iets gevonden! Kom snel!’ 
   Ze rennen naar de plek. 
   ‘Kijk.’  
   Midden in het Bospark zien ze een groot zwembad. Storm staat er 
middenin. In plaats van water, groeien er planten uit de tegels op de 
bodem. Het water is zo te zien al lang geleden verdwenen. Langs de 
kant staat een schommelbank. Regen en wind hebben de bekleding ge-
scheurd. 
   ‘Kom, we gaan hier picknicken!’ zegt Storm. 
   De anderen staan al snel naast hem. Zomer pakt het kleed en dan 
zitten ze zomaar broodjes te eten op de bodem van een zwembad. Aisha 
pakt het schrift uit haar tas en opent het op de plek waar ze gebleven 
zijn. 
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Hi Diary, 
De laatste paar dagen was het heel slecht weer, dus mocht ik niet naar 
buiten. En vannacht heeft het ook nog eens flink gestormd. Het waaide 
onder de kieren van het raam van mijn kamer door. Ik moest aan Simon 
denken. Zou hij niet bang zijn alleen in het bos?  
   Ik heb gelukkig wel een bewijs dat de oorlog is afgelopen. Toen ik gister-
avond de aardappels aan het schillen was zag ik dat ze op een krant lagen. 
Ik heb de schillen weggegooid en de krant mee naar mijn kamer genomen. 
Er staat heel veel in over de bevrijde dorpen en Engelse soldaten die voet-
bal spelen. Maar ook nog over schietpartijen, bombardementen op huizen, 
want de oorlog is niet overal afgelopen.  
   Met een gekookte aardappel, een stukje worst dat zo lekker rook, dat 
ik het bijna zelf had opgegeten, twee pepermuntjes van de buurvrouw op 
de hoek en een wortel, liep ik vanochtend naar buiten. Het was eindelijk 
droog. Maar in het bos was het modderig. Toen ik bij de plek aankwam 
zag ik dat de wind en de regen veel van de bladeren van de boom geblazen 
had. Gelukkig zag je de hut er nog niet doorheen. 
   ‘Heejoo,’ riep ik, maar het bleef stil.  
   Ik bleef even staan en draaide een rondje om te zien of ik de jongen er-
gens zag. Maar er vloog alleen een vogel op. Net op het moment dat ik weer 
terug naar huis wilde gaan hoorde ik gefluit. Het klonk van heel dichtbij. 
Ik liep iets verder en daar achter een andere boom zag ik een stukje van 
de broek van de jongen. Je moest goed kijken want hij had bijna de kleur 
van de bladeren op de grond. Hij had zwarte strepen op zijn gezicht van de 
modder en hij grijnsde naar me. 
   ‘Eigenlijk zou ik boos moeten zijn,’ zei hij, ‘want je kwam maar niet, 
terwijl je dat wel beloofd had.’ 
   ‘Ik kon niet eerder weg,’ zei ik. 
   ‘Mocht zeker niet van je papa en mama?’ 
   ‘Het is hartstikke gevaarlijk om hier te komen.’ Ik overdreef een beetje, 
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maar ik had het ook zelf gelezen in de krant. Ik zei maar niet dat ik niet 
naar buiten mocht vanwege het slechte weer. ‘Ze zijn af en toe nog aan het 
schieten. Kijk maar.’ En ik stak mijn hand uit met daarin de krant.  
   Hij begon meteen te lezen. “Hevige gevechten bij Arnhem en Nijmegen.” 
“Gelijkspel in voetbalwedstrijd tussen Engelse en Canadese soldaten.” 
“Tragische dood door bom op boerderij bij de Rips.” “In het Noorden van 
Nederland worden alle mannen van 15 tot 50 jaar opgepakt en naar 
Duitsland gestuurd.” ‘Nou zo te zien is het nog niet helemaal voorbij. Maar 
als Engelse en Canadese soldaten aan het voetballen zijn, dan moet de 
oorlog hier inderdaad wel over zijn.’ 
   ‘Ik weet het niet,’ zei ik naar waarheid, ‘misschien zijn alleen Bakel en 
Deurne bevrijd. Hier is trouwens je eten. Het is niet veel.’ 
   De jongen pakte de papieren zak met wat ik bijeen had weten te pakken 
en keek erin. 
   ‘Worst!’ Hij stak het meteen in zijn mond. 
   Mijn maag begon te rommelen, maar ik wilde niet zeuren. Hij had vast 
veel meer honger. 
   ‘Wat heb je de laatste dagen gegeten?’ 
   ‘Noten en water. Liters water, zo vanuit de bladeren in mijn mond.’ En 
lachend nam hij een hap van de wortel.  
   Opeens trok hij me naar zich toe. 
   ‘Wa…’ 
   ‘Stt.’ 
   We stonden achter de stam van de dikke boom met boven ons de boom-
hut. Stemmen galmden door het bos. 
   ‘Waar is ie nou?’ 
   ‘Net zag ik hem nog.’ 
   ‘Ja, net een vuurtoren met dat haar.’ 
   ‘Kaaaarel!’ 
   ‘Wie zijn dat? Je bent gevolgd!’ zei Simon zacht. Ik zag de angst in zijn 
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ogen. ‘Moffen?’ 
   ‘Nee, het zijn geen Duitsers,’ zei ik. Ik herkende de stemmen. Het was de 
bende van Bakel. 
   De jongens kwamen steeds dichterbij. Ze sloegen met stokken op de 
grond. Ik keek naast me, maar waar net Simon nog had gestaan stond 
niemand meer. 
   ‘Karel!’ hoorde ik opeens boven me fluisteren, ‘geef me je hand.’ 
   Zonder dat ik het merkte was Simon de boom in geklommen. Ik 
probeerde de onderste tak te grijpen zoals ik de vorige keer ook had 
gedaan, maar die was glibberig door de regen. Een paar keer viel ik op de 
natte bladeren onderaan de boom. Ik zag de bruine jas van een van de 
jongens al. En het blonde piekhaar van de ander.  
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   ‘Spring!’ hoorde ik boven me.  
   Ik probeerde het nog een keer. Diep boog ik door mijn knieën. Ik reikte 
naar de tak, had beet en kromde mijn benen eroverheen. Het lukte me om 
overeind te komen en met de hulp van Simon de boomhut in te komen. 
Beneden ons klonken de stemmen nu heel duidelijk.  
   ‘Ik weet zeker dat ik net nog dat vuurtorenhaar zag, maar nu is het weg.’ 
   De jongens stonden onder de boom. 
   ‘Hij kan toch niet opeens verdwenen zijn?’ 
   ‘Hé, moet je nou kijken, een stuk wortel.’ 
   ‘Misschien is hij veranderd in een ko...’ 
     
   ‘Waarom hou je nou op met lezen?’ vraagt Zomer. 
   ‘Sst.’ Aisha houdt haar wijsvinger voor haar mond. 
   Ze blijven alle vier stil zitten en dan horen ze iets vallen op de stenen 
langs de rand van het zwembad. Omdat ze op de bodem zitten, zien ze 
niet direct wat het is. Geschrokken staan ze op. De oude schommelbank 
zwiept heen en weer, terwijl het toch windstil is. Een eind achter de bank 
lijkt het alsof iemand snel het bos in loopt.  
   ‘Getver, een engerd,’ zegt Zomer geschrokken. 
   ‘Hé!’ roept Storm. Hij probeert op de kant te springen om hem achter-
na te gaan, maar de rand is net te hoog. Hij moet helemaal naar het 
trapje aan de andere kant rennen. Als hij eindelijk bij de schommelbank 
aankomt ziet hij in de verte nog net een man lopen met een bruin petje 
op zijn hoofd en een stok. Dan verdwijnt de man achter de bomen. 
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Het is druk op het schoolplein. Alle grote kinderen staan er. De juffen 
en meesters vertellen over het project waaraan de hele bovenbouw 
meedoet. De kinderen moeten groepjes vormen en in elk groepje zit-
ten jongens en meisjes uit groep 6, groep 7 en groep 8. Het onderwerp 
moet iets met het dorp te maken hebben. “De tuinen van Bakel” heet het 
project. Snel zijn Zomer, Aisha, Jur en Storm bij elkaar gaan staan. Op 
een groot papier schrijven ze hoe ze hun presentatie gaan voorbereiden. 
‘Karel’ staat er in het midden. Daaromheen staan pijlen met de woorden 
‘Bospark’, ‘Boomhut’ en ‘Tweede Wereldoorlog’. 
   ‘O ja, en het woord ‘Dagboek’ moet er ook nog bij,’ zegt Jur.  
   Aisha schrijft het meteen op.  
   ‘Maar wat gaan we nu precies doen?’ vraagt Zomer zich af. 
   ‘We lezen gewoon het dagboek voor aan de klas,’ zegt Jur. 
   ‘Maar moet daar dan niet nog iets bij? Uitleg over de oorlog, of zo?’  
   ‘Laten we in een van de zitkuilen in de bibliotheek gaan zitten. Dan 
kunnen we verder lezen hoe het met Karel en Simon gaat. Misschien 
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komen we dan op een goed idee.’ 
   ‘Waar gaat dat heen?’ vraagt meester Luc als hij de kinderen in de 
richting van het schoolgebouw ziet lopen. 
   ‘Wij gaan onderzoek doen voor het project,’ zegt Zomer en het voelt 
bijna alsof ze al op de middelbare school zit als ze dat zegt.  
   ‘Schrijven jullie nog wel even de namen van het groepje en het onder-
werp van jullie project op?’  Meester Luc geeft ze een pen en een papier.  
   ‘Hoe moeten we het noemen?’ vraagt Storm. 
   ‘Schrijf maar: Hoi diarree,’ zegt Aisha.

Hi Diary, 
Gelukkig werden we niet ontdekt door de bende van Bakel, er zaten nog 
genoeg bladeren aan de boom om de hut te verstoppen. Na een tijdje 
schoppen in de aarde en elkaar omverduwen, liepen ze weer terug naar het 
dorp. Ik haalde opgelucht adem. Ook Simon keek weer wat vrolijker. 
   ‘In de zomer zat ik hier veilig, maar met elke storm ga je de hut meer 
zien. En als het straks kouder wordt bevries ik. Ik denk dat ik hier weg 
moet.’ 
   ‘Misschien kun je terug naar huis?’  
   ‘Nee, ik kom uit het westen. Volgens de krant is het daar nog oorlog.’ 
   ‘Je kunt met mij mee komen.’ 
   ‘Hmmm,’ zei Simon.  
   Opeens had ik een idee. Ik kon Simon naar mijn opa brengen. Opa had 
mensen geholpen in de oorlog, dat had ik hem horen zeggen tegen papa. 
Hij wilde Simon vast ook helpen. 
   ‘Bij mijn opa ben je veilig. Hij woont in Deurne, ik kan je erheen bren-
gen.’ 
   ‘Dat is nou een goed plan, is het ver?’ 
   ‘Het is wel een eind lopen. Maar… hoe ben je hier eigenlijk gekomen?’ 
   Simon begint te praten: 
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   ‘In het westen werd het te gevaarlijk en er was ook weinig te eten. Mijn 
vader gaf me de laatste waardevolle spullen die hij had. Een foto en 
sieraden om mijn verblijf mee te kunnen betalen. Ik heb ze in een leren 
tas gestopt. Een vrouw bracht me op de fiets naar een boerderij hier in de 
buurt. Hele aardige mensen hoor, ze wilden niets weten van geld. Maar 
na een tijd werden de bombardementen steeds erger en de familie moest 
weg uit hun huis. Het hele dorp werd geëvacueerd. Naar Deurne. Ik kon 
niet mee, want ik stond niet op de namenlijst. Midden in de nacht bracht 
de man van de boerderij me naar deze hut. Het bed met stro stond er al. 
Hij gaf me een deken, een zak met wortels en knollen. Ook wat appels 
en brood, een bord, een mes en een bak waar ik drinkwater mee op kon 
scheppen uit een put in de buurt. Hij liet me zien dat er een holte in de 
stam van de boom zat, binnenin de hut. Ik vond er een zaklamp, een boek 
en een potlood. Ik legde er de spullen van mijn vader in en het eten dat ik 
had gekregen. De man beloofde om over een paar dagen terug te komen, 
maar ik heb hem niet meer gezien.’ 
   ‘Ik zou echt heel erg bang zijn helemaal alleen in het bos,’ zei ik. ‘Geluk-
kig heb je een pistool.’ 
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   Simon begon te lachen. Hij liep naar het midden van de boomhut en 
pakte iets uit de holte. ’Kijk, dit is het pistool.’  
   Nu zag ik dat het helemaal geen pistool was maar een zwart gemaakt 
potlood. Vanaf de grond, door de bladeren heen had ik echt gedacht dat 
het de loop van een pistool was.  
   ‘Maar ik was in het begin ook best bang hoor,’ zei Simon ‘Vooral omdat 
het bos zo’n lawaai maakt.’ 
   ‘Lawaai? Iedereen zegt altijd dat het hier zo lekker rustig is.’ 
   ‘Nou, dan moet je ’s avonds maar eens komen. De takken kraken, de 
bladeren ruisen, de muizen trippelen, de regen trommelt en de wind zingt. 
Het is een heel orkest. Maar na een tijdje was ik niet bang meer en ontdek-
te ik het geheim van het bos.’ 
   ‘Geheim?’ 
   Simon ging erbij staan, liep heen en weer door de boomhut en vertelde 
toen verder.  
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   ‘Omdat ik me verveelde begon ik in het boek te lezen dat hier lag,’ en 
hij wees even naar de holte in de stam. ‘De bladzijden waren wat vochtig 
geworden omdat het boek een tijd in de boom had gelegen. Er stond iets 
in over de grond onder Bakel. Iets met een breuklijn en ondergronds water 
dat op sommige plekken recht naar boven stroomt.’ In het begin las ik echt 
alleen omdat er niets anders te doen was, maar toen werd het interessant. 
‘Weet je dat een regendruppel, als hij hier op de aarde in dit bos valt, een 
eindje verderop weer recht naar boven stroomt? Samen met miljoenen 
andere regendruppels natuurlijk. Dat komt doordat ze niet verder kun-
nen, vanwege die breuk. En dat gaat heel langzaam. Een druppel doet er 
soms wel vijfenzeventig jaar over om een eindje verder weer naar boven te 
komen.’

‘Hee, dat is grappig. Daar vertelde meester Luc nog over. Hoe zat het ook 
alweer?’ zegt Zomer. Jammer dat ze tijdens de les in het bos niet goed 
geluisterd heeft.  
   ‘Lees nou door!’ zegt Jur.

   Simon keek me even aan en ik zag een lachje op zijn gezicht. ‘Dus, zei 
hij, ‘heb ik een proefje bedacht. En dat gaan we nu uitproberen.’ Hij stond 
op en liet zich door de opening van de hut naar beneden zakken. ‘Kom je 
nog?’ 
   Ik was al wat meer gewend aan het klimmen en kwam zonder moeite uit 
de boom.  
   ‘We gaan iets proberen, waarmee ik kan bewijzen dat het werkt.’ 
   ‘Dat wat werkt?’ Ik snapte er niets van. 
   ‘Doe nou maar gewoon wat ik zeg,’ Simon slurpte een laagje water op 
van een van de bladeren die op de grond lagen, en nog een keer, en nog 
een, totdat hij een mondvol water had.  
   ‘Brrrbllgggflllaaammiicaa…’ zei hij, en hij deed er een gek dansje bij. 
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Daarna spuugde hij het water uit over de wortels van de boom. ‘Nu jij.’ 
    Ik begreep nog steeds niet wat ik moest doen.  
   ‘Goed,’ zei hij, ‘ik zal het uitleggen. Het gaat erom dat je een wens 
uitspreekt, iets wat je verder aan niemand anders vertelt. Je spreekt hem 
hardop uit, met je mond vol water.’ 
   ‘Waarom met water?’ Ik vond het maar een rare proef.  
   ‘Dat vertel ik je zo.’ 
   ‘Een wens…’ ik hoefde daar niet lang over na te denken. Ik zou graag 
willen dat Nelleke mijn vriendinnetje werd. Helaas zou dat altijd een wens 
blijven want zij was het zusje van Mathieu, één van de bende van Bakel. 
Hoeveel water ik ook zou uitspugen. Maar meer wensen wist ik zo snel niet 
te bedenken.’ 
    ‘Heb je een wens?’ Simon werd ongeduldig en hield de bladeren vol wa-
ter voor mijn neus. ‘Neem een slok, maar slik het niet door.’ 
    Ik slurpte het water op totdat ik een mondvol had.  
   ‘En nu spreek je je wens hardop uit, met het water in je mond en daarna 
spuug je alles over de wortels van de boom.’ 
   ‘igggrwllnnnlkkeevrrrrwrrrrd,’ zei ik. 
   ‘Wat zei je?’ grapte Simon, ‘luider!’ 
   ‘igggrwllnnnlkkeevrrrrwrrrrd!’ Ik verslikte me bijna en het scheelde niet 
veel of ik had alles doorgeslikt. Snel spuugde ik het water uit over de wor-
tels van de boom. 
   Simon stond erbij en klapte in zijn handen. 
   ‘En nu?’ Ik voelde me een beetje in de maling genomen. 
   ‘Als het klopt wat er in het boek staat… En als mijn berekeningen klop-
pen... En als het klopt wat…’ 
   ‘Dan wat?’ Ik werd ongeduldig, het werd al bijna donker en ik moest 
naar huis. 
   ‘Dan zullen onze wensen over vijfenzeventig jaar weer boven de grond 
komen, samen met het water dat we hebben uitgespuugd. En als je op dat 
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precieze moment goed luistert, dan hoor je wat we gezegd hebben.’ 
   ‘Dat kan helemaal niet.’ Ik was een beetje teleurgesteld, ook al had ik er 
niet echt in geloofd. 
   ‘Wel waar. De woorden zitten nu voor vijfenzeventig jaar opgesloten 
in het water. De wens vermengt zich met de grond, waardoor hij zeker 
uitkomt.’  
   ‘Hoe weet je dat zo zeker?’ 
   ‘Hou op met die vragen. Je moet er wel een beetje in geloven. Trouwens 
we kunnen het testen.’ 
   ‘Echt? Hoe dan?’ 
   ‘Over vijfenzeventig jaar,’ zei hij. Daarna gaf hij me een vriendschappe-
lijke klap op mijn rug en rende toen lachend een rondje om de boom. 
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   ‘Gaat het goed hier?’ Meester Luc staat bij de zitkuil waar de kinderen 
in het dagboek van Karel lezen. 
   ‘Ja, of eh…,’ zegt Jur. 
   ‘Ja of nee?’ De meester kijkt hem vragend aan. 
   ‘Nou ja, we hebben een vraag, toch?’ 
   ‘Hebben we een vraag?’ zegt Zomer verbaasd. 
   ‘Ja, over het water en de druppels en de grond onder Bakel.’  
   ‘O natuurlijk, dat. Ja, we hebben een vraag,’ zegt Storm.  
   ‘Kom maar op met die vraag dan,’ zegt meester Luc.  
   ‘Hoe zit het ook alweer met die grond onder Bakel, en is het waar dat 
regendruppels na vijfenzeventig jaar weer naar boven komen? En is dat 
dan dezelfde regendruppel die vijfenzeventig jaar daarvoor op de aarde 
is gevallen?’ 
   ‘Ho, ho, dat zijn drie vragen,’ zegt meester Luc. ‘Maar ik denk dat jullie 
de wijstgronden bedoelen.’ De meester gaat er eens goed voor staan om 
het uit te leggen. Het komt niet vaak voor dat kinderen hem zo’n vraag 
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stellen. ‘Wijstgrond is grondwater dat op een hogere plek uit de aarde 
komt dan waar hij als regendruppel op de grond is gevallen. En dat is 
raar, want jullie hebben allemaal geleerd dat water naar een lage plek 
stroomt, bijvoorbeeld naar een rivier. Maar in Bakel dus niet. En dat 
komt door de breuk in de aardplaat. Waardoor het water niet naar be-
neden kan stromen, maar alleen recht omhoog. Maar hoelang het water 
er over doet om weer boven de grond te komen weet ik eigenlijk ook 
niet zo goed. Dat is best een goede vraag.’ De meester kijkt de kinderen 
aan. ‘Hebben jullie hier voorlopig genoeg aan voor je project?’ 
   ‘Ja top. Bedankt,’ zegt Zomer, maar het is niet echt een antwoord op 
wat ze willen weten. 
   Storm snapt er eigenlijk nog steeds niet veel van, maar knikt braaf. ‘Ja, 
meester Luc.’ 
   ‘Oh, en ik kon niet zo goed lezen wat de naam was van jullie project: 
hoididijee? Heb ik het zo goed?’ Maar op dat moment wordt de meester 
geroepen door een ander groepje, en hij wacht het antwoord niet af. 
   ‘Sorry,’ zegt Storm tegen de anderen, ‘ik schrijf een beetje slordig.’ 
   ‘En nu?’ vraagt Aisha. Ze zit nog met haar gedachten bij de proef van 
Karel en Simon. 
   ‘Er zit niets anders op dan te gaan testen of het waar is wat Simon zei,’ 
zegt Zomer. 
   ‘Maar het kwam toch pas na vijfenzeventig jaar boven water?’ 
   ‘Ja, dus…’ 
   ‘Oh! Als dat dagboek geschreven is net na de bevrijding van Bakel, in 
1944,’ begint Aisha. 
   ‘En je telt daar vijfenzeventig jaar bij op,’ vult Jur aan. 
   ‘Dan kom je bij 2019!’ roept Zomer. 
   ‘En dat is nu.’ Storm wil toch ook even wat gezegd hebben, en dat het 
2019 is weet hij zeker.  
   ‘Maar waar moeten we dan gaan zoeken?’ vraagt Aisha. ‘Het kan overal 
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zijn.’ 
   Daar weet niemand een antwoord op. Dan gaat de bel en mogen ze 
naar huis. Aisha bergt het schrift op in haar rugzak en met z’n vieren 
lopen ze naar buiten.  
   ‘Houdoe,’ zegt Aisha. Zij moet een andere kant uit dan de rest.  
   ‘Houdoe,’ zwaait Zomer, tot morgen. 
   Aisha loopt voorbij een bankje waar een oude man zit. Hij leunt op 
een stok. Naast hem ligt een bruine pet. Aisha ziet hem wel, maar ze is 
met haar gedachten nog bij het dagboek. Als ze eens wisten waar het 
water na vijfenzeventig jaar naar boven komt. Dan konden ze misschien 
horen wat Simon had gewenst. Zou het echt werken? Plotseling blijft ze 
staan. Had Storm niet gezegd dat hij een oude man met een stok en een 
bruin petje had zien weglopen bij het zwembad? Ze durft niet achterom 
te kijken. Snel steekt ze de straat over en rent over de andere stoep weer 
terug.  
   ‘Hé, Zomer!’ Aisha ziet haar vrienden in de verte lopen. ‘Jur! Storm!’ 
Ze rent wat harder en roept nog een keer. Gelukkig horen ze haar nu. 
   ‘Die man… met een stok en bruin petje,’ hijgt Aisha. ‘ik zag hem zitten 
op een bankje, hier vlakbij.’ 
   De kinderen begrijpen het meteen. 
   ‘Kom op, we gaan erachteraan!’ 
   Alle vier rennen ze naar de plek waar Aisha hem heeft gezien. Maar als 
ze daar aankomen is de man weg. 
   ‘Kijk nou, hij is vast geschrokken toen hij je zag, want hij is iets ver-
geten.’ Jur pakt het bruine petje van de bank.  
   Ze kijken om zich heen. 
   ‘Daar, daar!’ Zomer wijst naar het einde van de straat. 
   In de verte zien ze een man met een stok die net de hoek om gaat. Ze 
aarzelen geen moment en beginnen te rennen. Maar als ze aankomen 
op de plek waar ze de man hebben gezien, is hij weg. Ze zien alleen een 
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gebouw met appartementen en balkons. 
   ‘Hoe kan dat nou?’ zucht Aisha. 
   ‘Ik weet waarom,’ zegt Jur, ‘kijk maar,’ en hij wijst naar de deur voor 
hem. ‘De Wilbertsdries van de Zorgboog. Daar wonen oudere mensen. 
Het is zijn seniorenwoningen. Mijn opa woont er ook.’ 
   ‘Zullen we naar binnen gaan?’ Zomer vindt het best eng, maar ze zijn 
met z’n vieren. 
   In de gang lacht een mevrouw vriendelijk naar de kinderen en vraagt: 
‘Kan ik jullie helpen?’ 
   Jur wuift met de bruine pet. ‘Ik kom de pet van mijn opa terugbrengen. 
Die was hij vergeten.’ 
   Storm giechelt om het leugentje van Jur.  
   ‘Dat is lief van je,’ zegt de mevrouw. ‘Loop maar door. Je weet vast de 
weg.’ 
   Ze lopen een eindje verder en komen dan bij een grote zaal. Er zitten 
mensen aan een tafel een spelletje te doen. Aisha kijkt rond. De man van 
het bankje ziet ze er niet tussen zitten.  
   ‘Daar!’ Storm wijst naar een hoekje van de zaal waar maar één persoon 
zit. ‘Volgens mij is dat ‘m.’ 
   Storm loopt erop af en de rest volgt hem. Bij de tafel aarzelt Storm 
even, maar dan tikt hij de man op zijn schouder. ‘Meneer?’ 
   De man draait zich om en glimlacht. Hij zegt: ‘Daar zijn jullie. Ik 
hoopte al dat jullie slim genoeg waren om mij te vinden.’ 
   De kinderen staren hem even verbaasd aan en dan durft Zomer iets te 
zeggen: ‘Wat deed u bij het zwembad?’ 
   De man is even stil en antwoordt dan: ‘ik wilde jullie niet aan het 
schrikken maken, maar ik moest weten hoe ver jullie al in het dagboek 
waren, of jullie al belangrijke informatie hadden.’  
   ‘Waar heeft u het over?’ 
   ‘Het dagboek?’ 
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   ‘Hoe weet u…’ 
   De kinderen praten door elkaar heen. 
   ‘Hebben jullie wel eens nagedacht wie het dagboek in het kabouterbos 
heeft gelegd?’ 
   De man pakt zijn stok en gaat staan. Hij loopt even om de tafel heen 
en schuift een stoel naar achteren. Ik nodig jullie uit om te gaan zitten en 
te luisteren naar mijn verhaal. Nou ja, de rest van het verhaal, want veel 
ervan kennen jullie al.’ 
   ‘Maar…’ stamelt Jur, ‘dat betekent…’ 
   ‘Natuurlijk! U bent Karel!’ roept Aisha uit. 
   ‘Goed geraden,’ zegt de man, ‘wat onbeleefd van mij dat ik me nog niet 
heb voorgesteld. Aangenaam. Karel. Karel Janssen uit Bakel.’ 
   Storm kijkt de man aan. Het is moeilijk om in deze opa een jongen van 
elf te zien. ‘U had toch rood haar?’ 
   ‘Heel juist,’ zegt Karel, ‘helaas is daar na 86 jaar niet veel meer van over, 
vandaar mijn modieuze pet. Bedankt dat jullie hem hebben terugge-
bracht.’   
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Het duurde even voordat ik weer naar Simon kon. Er kwam van alles 
tussen. Het bleek niet echt veilig op straat omdat er Engelse 
gevechtsvliegtuigen overvlogen naar de grens met Duitsland. Je wist 
maar nooit of ze per ongeluk een bom zouden laten vallen. Was de 
oorlog nu voorbij of niet? Niemand wist het. 
   Maar toen werd het opnieuw wat rustiger in Bakel. Het was ook best 
goed weer, het regende niet, het waaide alleen wat. Ik werd naar buiten 
gestuurd om een boodschap te doen en zei tegen mijn moeder dat ik 
daarna nog heel even naar een vriend ging. Dat was eigenlijk ook de 
waarheid. Ik zou met Simon gaan overleggen hoe en wanneer we hem 
naar mijn opa zouden brengen. Ik had mijn opa nog niet kunnen bellen 
omdat de telefoonlijnen het niet deden.  
   Maar toen ik in het bos aankwam hoorde ik van verre al geschreeuw 
en gelach. Ik bleef staan. Het geluid kwam uit de richting van de boom-
hut. Was Simon ontdekt en werd hij opgepakt? Voorzichtig liep ik van 
boom tot boom om dichterbij de hut te komen. Het geschreeuw en 
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gelach werd steeds luider. Bij de boomhut stond een jongen die ik kende, 
de twee andere waren bezig om de spullen van Simon vanuit de boom-
hut naar beneden te gooien. Het waren de jongens van de bende van 
Bakel. Vlug verstopte ik me weer achter de boom, bang dat mijn rode 
haar me zou verraden. Waar was Simon?  
   Plotseling voelde ik een hand op mijn schouder. Geschrokken draaide 
ik me om. 
   ‘Ik hoop dat ze de waardevolle spullen die mijn vader me meegaf niet 
vinden,’ zei Simon zachtjes. ‘Beloof me dat je teruggaat naar de hut. 
Bewaar de spullen voor me.’ 
   ‘Maar…’ 
   ‘Misschien is het beter zo,’ zei hij. ‘De hut wordt steeds meer zichtbaar 
omdat de bladeren van de takken vallen. Zo heeft de bende van Bakel de 
hut ook gevonden. Breng me maar naar je opa.’ 
   ‘Nu?’ Ik wist niet of dat een goed plan was. Ik had thuis gezegd dat ik 
maar even weg zou blijven. Helemaal naar Deurne lopen en weer terug 
duurde best lang. En stel dat mijn opa er niet was? 
   We hoorden allebei hard gelach uit de boom komen. Stukjes papier 
dwarrelden langs de stam naar beneden.  
   ‘Je tekeningen!’ fluisterde ik. 
   ‘Ik maak wel nieuwe. Kom op, laten we gaan,’ Simon trok aan mijn jas 
en ik besefte dat hij al afscheid had genomen van zijn boomhut.  
   Voorzichtig liepen we van de ene boom naar de andere, totdat we uit 
het zicht waren van de drie jongens. We liepen een stuk over de mossige 
bosgrond en eenmaal in open veld zagen we de kerktoren van Deurne, 
hoewel het nog een flink eind lopen was. Nog iets verder kwamen we bij 
een verharde weg. Er liepen veel mensen, hele gezinnen met een kar 
waarop hun huisraad was vastgebonden. Af en toe reed er een vrachtwa-
gen voorbij. Achter in de wagen zaten vrouwen en kinderen, met man-
den, reistassen en soms een geit.  
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   Een hele tijd liepen we zwijgend naast elkaar. Mijn maag knorde van 
de honger. Ik hoopte dat we bij mijn opa wat konden eten. 
   ‘Is je opa een beetje aardig?’ 
   ‘Hij is de liefste opa van de hele wereld,’ zei ik. En dat was ook zo. Als 
ik iets had dan kon ik er altijd met mijn opa over praten. Mijn opa wilde 
het zelfs samen met mij opnemen tegen de bende van Bakel toen ik hem 
van het pesten vertelde. Maar voordat ik dat aan Simon kon zeggen 
vloog er een vliegtuigje heel laag over. Zo laag, dat we de piloot zagen 
zitten. Het ding maakte een ronkend geluid, vloog toen weer omhoog en 
zwenkte naar links. Sommige mensen begonnen te rennen naar de 
greppel langs de kant van de weg. Steeds meer mannen en vrouwen 
lieten hun spullen op het midden van de weg staan. Ik werd meegetrok-
ken door Simon. Met een paar passen waren we bij de greppel, een lange 
gleuf langs de kant van de weg. Diep genoeg om in te liggen. Maar als er 
een bombardement boven ons hoofd losbarstte gaf het weinig beschut-
ting.  
   Meer vliegtuigjes vlogen nu over.  
   ‘Het zijn de Engelsen,’ riep een man een eindje verderop, hij hield een 
stuk ijzer boven zijn hoofd. 
   ‘Ja, Hawker Typhoons. Bommenwerpers,’ zei een andere man en hij 
tuurde met zijn hand boven zijn ogen omhoog. 
   Het lawaai was oorverdovend en we hoorden nu ook schoten die een 
eind verderop van de grond kwamen. Plotseling kwam er uit een van de 
vliegtuigjes rook. Het probeerde weer op te stijgen maar steeds sneller 
daalde het in een spiraal naar beneden.  
   ‘Hij valt op het centrum van Bakel,’ riep iemand. 
   ‘Nee, iets verder nog,’ zei een ander. ‘In de buurt van Grotel, denk ik.’ 
   ‘Je parachute! Spring! Spring!’ riep een vrouw naar de lucht, alsof de 
piloot haar zou kunnen horen. 
   Het vliegtuigje was nu achter de bomen verdwenen. We hoorden een 
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knal en zagen daarna alleen nog een enorme rookpluim. Een klein 
meisje begon luid te snikken. De Engelse vliegtuigen vlogen verder naar 
het Oosten en verdwenen uit het zicht. Toch bleef iedereen in de greppel 
zitten. Plotseling begon de grond opnieuw te trillen. Ik zette me schrap 
voor wat er nu weer ging gebeuren. 
   ‘Tanks!’ hoorde ik roepen. ‘Engelse tanks.’ 
   Het trillen stopte en ik keek voorzichtig over de rand van de greppel. 
Het waren Engelse soldaten, ze stopten vlak bij ons.  
   ‘Everybody all right?’ 
   Langzaam begonnen de mensen uit de greppel te klimmen en de 
modder van hun kleren af te kloppen. Simon en ik sprongen er ook uit 
en renden naar de eerste tank die we zagen. De soldaten zagen er stoer 
uit. 
   ‘Where are you going?’ 
   ‘Wat?’ 
   ‘Hij vraagt waar we heengaan,’ zei Simon. ‘Deurne, we are going to 
Deurne.’ 
   ‘Do you want a ride?’ 



44

   ‘Of we mee willen rijden,’ vertaalde Simon. 
   Simon klom al op de tank. Ik had hem nog nooit zo blij gezien. Maar 
ik bleef staan. Ik moest terug naar Bakel. Misschien was het vliegtuig wel 
op ons dorp gevallen. 
   ‘Nee, ik ga terug,’ zei ik. Hoe graag ik ook op zo’n tank had gereden, ik 
wilde ineens niets liever dan naar huis. 
   ‘Karel,’ schreeuwde Simon me toe vanaf de hoogte, en hij boog zich 
iets. ‘Waar is het huis van je opa? 
   Ik gaf hem de straatnaam. 
   ‘O ja,’ riep Simon boven het geluid van de tank uit. ‘Over v...’ 
   ‘Wat?’ riep ik, want ik kon maar de helft verstaan.  
   ‘Over vijfenzeventig jaar weten we of ons experiment is geslaagd,’ 
schreeuwde hij. ‘Dank je voor alles en…’ 
   ‘Maar waar dan?’ riep ik. ‘Waar komt het water weer naar boven?’ 
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   De tank reed nu te snel om bij te houden, hij was te ver weg om nog te 
verstaan. Hij draaide zich naar me om en zwaaide. Ik zag dat een van de 
soldaten een helm op zijn hoofd had gezet.  
   ‘Dag Simon,’ riep ik. ‘Tot gauw!’ 
   Dat was het laatste wat ik ooit nog van Simon zag.  
   Andere mensen waren weer gaan lopen met hun kar, of te voet. An-
deren zaten op de tank bij de soldaten. Ik liep tegen de stroom in. Terug 
naar Bakel. Opeens stond ik weer in het bos. Het begon al donker te 
worden. Toen ik bij de boomhut aankwam was er niemand meer. Aan de 
voet van de stam lag de deken waaronder Simon geslapen had. Zijn 
beker en bord. Snippers van zijn tekeningen. Ik raapte er één op, maar 
hij was besmeurd met modder. De waterbak lag heel eind verder alsof 
iemand ermee gevoetbald had. Ik klom in de hut. Het stro lag overal 
verspreid op de vloer. Ik herinnerde me dat ik Simon beloofd had om op 
zijn spullen te passen. Voorzichtig stak ik mijn hand in de holte van de 
stam. Ik bewoog heen en weer, maar de holte was leeg. Ik ging op mijn 
tenen staan en voelde met mijn hand nog dieper langs de binnenkant 
van de schors. Maar er lag niets meer in. 
   Ik hoopte maar dat Simon het huis van mijn opa zou vinden. En dat 
mijn opa dan aan mijn vader en moeder zou zeggen wat een held ik was 
omdat ik mee had geholpen om een veilige plek voor Simon te vinden. 
Die gedachte maakte dat ik wat vrolijker werd. Maar toen ik thuiskwam 
was mijn vader heel boos. Voor straf mocht ik voor langere tijd niet 
meer alleen op stap. Dagenlang hoopte ik op nieuws van mijn opa. Maar 
toen mijn opa bij ons langs kwam bleek hij nooit van Simon gehoord te 
hebben. Gelukkig had ik alles opgeschreven in mijn dagboek, anders 
zou ik zelf niet geloven dat Simon ooit bestaan had. 
   Langzamerhand begon het gewone leven weer. De school ging weer 
open. Ik had er niet veel zin in. Na school ben ik meteen gaan werken op 
een boerderij. Stallen uitmesten, koeien melken, asperges steken. Dat 
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heb ik altijd gedaan. Tijd om na te denken over de oorlog was er pas 
weer toen ik niet meer hoefde te werken. Toen ik naar deze senioren-
woning verhuisde, vond ik mijn dagboek terug. Ik was opeens weer een 
jongen van elf. Toen dacht ik dat ik misschien met behulp van kinderen 
van dezelfde leeftijd het raadsel van het water kon oplossen.

   ‘En toen stopte u het dagboek in de kabouterbrievenbus,’ zegt Zomer. 
‘Waar wij hem vonden.’ 
   ‘Inderdaad. Ik dacht dat jullie snel zouden uitvinden waar de plek was. 
Dan hoefde ik jullie alleen nog maar te volgen.’ 
   ‘Dat was best eng, hoor,’ zegt Aisha zacht. 
   ‘Het spijt me,’ Karel kijkt de kinderen aan om te laten zien dat hij het 
meent. ‘Soms vergeet ik dat ik al zesentachtig ben en vind ik het raar 
dat mensen mij niet zien als een jongen van elf. Want eigenlijk ben ik 
gewoon nog dezelfde jongen.’ 
   ‘Maar dan zonder haar,’ zegt Storm. 
   ‘Ja, daar heb je gelijk in,’ zegt Karel. En hij wrijft even over zijn hoofd. 
‘Maar jullie deden er best lang over om alles te lezen. En toen zagen 
jullie mij op het bankje zitten. In plaats dat ik jullie volgde, volgden jullie 
mij. Dat was best slim.’
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   ‘Wat een leuke verrassing, Jur, kom je me een bezoekje brengen? 
   ‘Dag opa,’ zegt Jur, ‘ik wilde straks nog even langsgaan, maar we zijn 
hier ook voor Karel.’ 
   ‘Nu zie ik het. Dag buurman,’ zegt de opa van Jur. ‘Ik wist niet dat jullie 
elkaar kenden. Ik was juist naar je op zoek, Karel. Er is een brief voor je 
gekomen. Ze vroegen of ik je gezien had.’ 
   ‘Zijn jullie buren?’ 
   ‘Jazeker,’ zegt de opa van Jur. ‘En we leggen vaak samen een kaartje, 
met een borreltje erbij. Zeg Karel, als ik jou was zou ik die brief op gaan 
halen. Hij komt helemaal uit…’ 
   ‘Ik heb het te druk,’ onderbreekt Karel hem, ‘deze jongelui hier, waar-
onder jouw kleinzoon, helpen me met een groot raadsel.’ 
   ‘Ah, een raadsel, daar kun je me altijd voor wakker maken, nietwaar 
Jur? Kom maar op, misschien kan ik helpen.’ 
   De opa van Jur pakt een stoel en Karel vertelt in het kort het verhaal 
van Simon en de wens in het water. 
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   ‘En nu zijn we aan het bedenken waar het water naar boven komt,’ zegt 
Storm. 
   ‘En of je dan kan horen wat de wens van Simon was,’ vult Zomer hem 
aan. 
   ‘Geloven jullie werkelijk dat er een plek is waar je dat kan horen?’ 
vraagt de opa van Jur verbaasd. ‘Nou daar wil ik wel bij zijn. En ik heb 
best een idee waar dat zou kunnen zijn.’ 
   ‘Waar dan, waar dan!’ roepen de kinderen. 
   ‘Ho, ho, rustig aan. Kom maar achter mij aan.’ 
   Ze lopen door de zaal op weg naar buiten. Vlak bij de voordeur wordt 
er geroepen: 
   ‘Meneer Janssen, meneer Janssen, er ligt een br…’ 
   Maar niemand hoort het. Allemaal hebben ze haast om bij de plek te 
komen. Allemaal willen ze horen wat de wens van Simon was.  
   ‘Het is even proppen, maar het gaat best,’ zegt de opa van Jur vrolijk. 
Hij start de motor van zijn kleine blauwe auto, en daar gaan ze. Karel 
voorin en de vier kinderen achterin.  
   ‘We rijden een eindje tot bij St. Jozefsheil, het verzorgingstehuis in het 
Bospark, waar we kunnen parkeren. Vanaf daar is het niet zo ver meer.’ 
   Het is maar een klein stukje. De opa van Jur parkeert het autootje in 
een van de vakken. Jur stapt als eerste uit. Het was best klein zo achterin. 
En dan zat hij ook nog eens heel dicht bij Aisha. ‘Waar moeten we heen, 
opa?’ 
   ‘Eens even kijken. Een paar jaar geleden hebben ze hier de breuklijn 
opgegraven.’ 
   ‘De Peelrandbreuk? vraagt Zomer.  
   ‘Inderdaad. Als er al een plek is waar iets kan gebeuren moet het daar 
zijn. Volg mij maar.’ 
   Het begint al een beetje schemerig te worden. Karel denkt aan vijfen-
zeventig jaar geleden. Toen liep hij hier ook. Maar het bos is zo veran-
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derd. Hij zou niet eens meer weten waar de boom met de boomhut heeft 
gestaan. 
   ‘Hier moet het zo ongeveer zijn.’  
   ‘En nu?’ vraagt Zomer. 
   ‘Ja, moeten we iets doen?’ zegt Storm, ‘Graven misschien, tot we de 
Peelrandbreuk zien?’  
   ‘Ik denk dat we gewoon stil moeten zijn,’ zegt Karel.  
   Zonder dat ze het hebben afgesproken gaan ze in een kring staan. Dan 
doet Karel zijn ogen dicht. Ook de opa van Jur doet zijn ogen toe. De 
kinderen volgen zijn voorbeeld. Nu ze niets zien, horen ze veel meer. 
Links een vogel die steeds hetzelfde roept. Rechts wat geritsel in een 
hoopje bladeren. In de verte horen ze een auto rijden. Ze merken zelfs 
het beukennootje op dat op de grond valt. Maar wat ze niet horen is de 
wens van Simon.  
   ‘Misschien horen we wel niets omdat het bos zo’n lawaai maakt,’ zegt 
Karel. 
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   ‘Hoe weten we dat het vandaag is? Dat het vandaag naar boven komt?’ 
zegt Aisha. 
   ‘Sttt,’ zegt Jur. 
   Ze staan wel tien minuten met hun ogen dicht te luisteren. 
   ‘Ik hoor iets!’ roept de opa van Jur opeens. ‘Ja, het komt luid en 
duidelijk door.’ 
   De anderen spitsen hun oren nog meer. 
   ‘Prrr, tsss, grr, kling,’ horen jullie dat ook? De opa van Jur kijkt naar 
Karel.  
   Karel schudt zijn hoofd. Hij heeft helemaal niets gehoord. 
   ‘Prrr, tsss, grr, kling,’ nu hoor ik het weer, maar dan in mijn andere oor,’ 
zegt de opa van Jur.  
   De kinderen horen van alles, maar niet dat wat de opa van Jur hoort.  
   ‘O wacht eens even, ik weet het al. Sorry,’ zegt hij, en hij draait aan een 
apparaatje achter zijn oren. ‘Mijn gehoorapparaat staat op zijn hardst. En 
soms begint hij dan te storen en dan hoor ik dingen die er niet zijn, zoals 
prrr, tsss, grr, kling.’ 
   Zomer ziet de teleurstelling in Karels ogen. ‘Misschien is het niet de 
juiste dag,’ zegt ze snel. ‘We kunnen morgen weer gaan luisteren.’ 
   ‘Maar dan moeten we hier elke dag gaan staan.’ Aisha rilt, ze vindt het 
koud worden in het bos. ‘en wie weet komt het dan natuurlijk net naar 
boven als we er niet zijn.’ 
   ‘Of we installeren iets waarmee we alles kunnen opnemen,’ zegt Storm. 
‘En dat hangen we dan aan een boom. Net als zo’n nachtcamera voor 
wilde dieren. Maar dan met geluid.’ 
   ‘Nee, we laten het hierbij,’ zegt Karel. Ik denk dat het goed is dat we het 
in ieder geval hebben geprobeerd. Ik dank jullie wel.’ Zijn stem klinkt 
een beetje verdrietig. 
   ‘Mag ik u wat vragen?’ Zomer is al de hele tijd aan het bedenken hoe 
ze Karel een beetje kunnen opvrolijken. 
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   ‘Natuurlijk, zeg het maar, Zomer,’ zegt Karel.  
   ‘Wilt u een stukje komen voorlezen uit uw dagboek, tijdens de pre-
sentatie van ons project op school? Alle vaders en moeders komen en 
misschien is er iemand die een oplossing weet.’ 
   ‘En dan kunt u vertellen hoe het was tijdens de oorlog in Bakel,’ zegt 
Aisha. 
   ‘Ja, en dan leggen we iets uit over de wijstgronden,’ zegt Jur enthou-
siast. 
   ‘Dan krijgen we vast een heel goed cijfer!’ roept Storm. 
   Karel begint te lachen. Hij is blij dat deze kinderen zijn dagboek heb-
ben gevonden. Zo erg is het niet dat ze niet achter het geheim van Simon 
zijn gekomen. Ze hebben hem in ieder geval geholpen. Nu is het tijd om 
hen te helpen met het schoolproject. ‘Goed. Ik doe het,’ zegt hij. 
   ‘Top!’ zegt Storm. 
   ‘Yes!’ roept Aisha blij. 
   ‘Ik breng jullie naar huis,’ zegt de opa van Jur tegen de kinderen, ‘en 
daarna nemen Karel en ik eens een lekker borreltje.’

   Na het avondeten en het borreltje met zijn buurman, loopt Karel naar 
zijn kamer. Als hij de deur opendoet ziet hij op de vloer een brief liggen. 
Dat is waar ook, er was een brief voor hem. Hij heeft geen idee van wie 
die brief zou kunnen zijn. Hij heeft geen kinderen en geen kleinkin-
deren, en alle vrienden die hij heeft wonen in de buurt. Het duurt even 
voordat hij de brief heeft opgeraapt, dat valt niet mee met zijn zesen-
tachtig jaar. Nieuwsgierig kijkt hij naar het handschrift. ‘To Mister Karel 
Janssen’ staat erop. ‘Bakel, Netherlands.’ Op de postzegel staat ‘USA’. Op 
de achterkant staat: C. Meijer. 
   ‘Zo, zo, een brief uit Amerika,’ mompelt Karel tegen zichzelf, ‘Ik ken 
helemaal niemand in Amerika.’ 
   Voorzichtig maakt hij de envelop open.      
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Het is muisstil in de zaal. Alle kinderen van de bovenbouw en de vaders 
en moeders in de zaal houden hun adem in. Karel heeft net de laatste 
zinnen van zijn dagboek voorgelezen. Zomer, Aisha, Storm en Jur heb-
ben hem daarvoor al vragen gesteld over de oorlog en Storm wist met 
een tekening heel goed uit te leggen hoe het zat met de Peelrandbreuk en 
de bijzondere wijstgrond onder Bakel. Zomer zag wel een oudere me-
vrouw de zaal uit lopen tijdens de presentatie, maar misschien had ze te 
veel nare herinneringen aan de oorlog en wilde ze niet verder luisteren. 
   Er barst een applaus los. Meester Luc stapt naar voren en geeft Ka-
rel een hand. ‘Dames en heren, jongens en meisjes,’ zegt hij tegen de 
mensen in de zaal, ‘zo zie je maar dat door dit project “De tuinen van 
Bakel” veel mooie verhalen tevoorschijn komen. En daarmee is bewezen 
dat de geschiedenis niet iets stoffigs is, maar soms heel dichtbij komt: in 
je achtertuin, in de straat of in dit geval in het Bospark. Maar er is toch 
iets dat ik nog graag wil weten.’ Hij kijkt Karel en de kinderen aan. ‘Nu 
we het hele verhaal kennen, neem ik aan dat iedereen graag wil horen 

9
De schat



54

waar de wensen boven water gaan komen. Het is nu tenslotte precies 
vijfenzeventig jaar geleden.’ 
   ‘Ehhh…’ zegt Karel.   
   Dan begint meester Luc te lachen. Ik maak maar een grapje, meneer 
Karel. ‘Ik vind het allemaal heel leuk bedacht, u bent een goede ver-
halenverteller. Maar of het allemaal waar is… Maar dat doet er ook niet 
toe…’  
   ‘Nee. Ik vind het best een goede vraag,’ zegt Karel. ‘En ik begrijp dat u 
daar een antwoord op wil. En dat kan ik u ook geven.’  
   De kinderen kijken hem verbaasd aan. Ook de opa van Jur, die in de 
zaal zit, gaat rechter op zijn stoel zitten.  
   Karel pakt een brief uit de zak van zijn jasje en vouwt hem voorzichtig 
open. ‘Dit is een brief uit Amerika. Ik kreeg hem gisteravond. Hij heeft 
een lange reis achter de rug, maar uiteindelijk heeft hij me gevonden.’ 
Hij begint te lezen: 
   ‘Beste Karel, ik hoop dat deze brief aankomt, want ik ken alleen uw 
naam en de naam van het dorp waar u in 1944 woonde. Mijn vader 
had graag nog eens met u gesproken. Het is er helaas niet meer van 
gekomen. Hij overleed vorig jaar op de leeftijd van negenentachtig jaar 
in San Francisco. U moet weten dat hij een mooi leven heeft gehad. 
Met hulp van Engelse soldaten lukte het hem om naar zijn huis terug te 
keren na de oorlog. Maar daar was niemand meer die op hem wachtte. 
Hij vond een baantje op een boot die naar Amerika ging en hij is nooit 
meer teruggegaan naar Nederland. Toen ik oud genoeg was vertelde hij 
mij over zijn avonturen tijdens de oorlog in de boomhut en hoe u hem 
heeft geholpen door eten te brengen. Hij is dat nooit vergeten. Hij had 
het vaak over u. En over dat jullie allebei een wens hadden uitgespro-
ken in het bos in Bakel. Zijn wens is uitgekomen. Hij droomde ervan 
om naar Amerika te gaan, om te trouwen en om een dochter te krijgen. 
Die dochter ben ik. Ik hoop dat het u goed gaat en dat ook uw wens is 
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uitgekomen. Met vriendelijke groet, Caroline Meijer. O ja, nog iets, mijn 
naam is Caroline. Ik ben vernoemd naar u, Karel.’ 
   Karel kijkt de zaal in. Op de voorste rij veegt een moeder de tranen uit 
haar ogen. 
   ‘Ik zei toch dat er een belangrijke brief was,’ roept de opa van Jur.  
   Dan komt er van achter in de zaal een mevrouw aanlopen. Het is 
de mevrouw die tijdens de presentatie is weggelopen. In haar handen 
draagt ze iets.  
   ‘Wie is dat?’ vraagt Zomer zacht aan Aisha. 
   ‘Geen idee.’ 
   De vrouw loopt door tot waar Karel zit. ‘Sorry dat ik stoor, maar ik 
hoorde uw verhaal en…’ ze stopt even. ‘Oh, ik heb me nog helemaal niet 
voorgesteld. Ik ben de oma van Mathijs, en ze wijst even naar een jongen 
die ook bij Zomer en Aisha in de klas zit. ‘Herken je me niet?’ vraagt ze 
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aan Karel. 
   ‘Eh… ik kan me niet herinneren dat wij elkaar ooit ontmoet hebben.’ 
Karel wordt er een beetje verlegen van. 
   ‘We zaten bij elkaar op school. Ik zat een klas hoger. Maar ik ben een 
paar jaar na de oorlog weggegaan uit Bakel.’ 
   Karel weet het nog steeds niet. 
   ‘Ik ben Nelleke.’ 
   ‘U bent Nelleke uit het dagboek?’ zegt Storm verbaasd. 
   Zomer stoot Aisha aan. ‘Kijk Karels gezicht is helemaal rood.’ 
   Karel wil iets zeggen, maar er komt alleen maar gestotter uit zijn 
mond. Nu hij wat beter kijkt ziet hij dat ze eigenlijk niet zo veel ver-
anderd is. Als hij had geweten dat ze in de zaal zat had hij nooit alles 
voorgelezen uit zijn dagboek. In ieder geval niet alles wat er over Nelleke 
in staat.  
   ‘Ik liep weg tijdens de presentatie omdat ik dit pakje ben gaan halen. 
Zoals jullie weten ben ik de zus van Mathieu.’ 
   ‘Van de bende van Bakel,’ zegt Jur. 
   ‘Ik wist niet dat ze zo genoemd werden. Maar het verbaast me niets.’ 
zegt Nelleke. Hij was best vervelend toen hij jong was. Haalde allerlei 
kattenkwaad uit. En hij was een echte pestkop. Helaas weet hij daar nu 
niets meer van. Zijn geheugen is weg.’  
   ‘Net goed,’ denkt Karel, maar hij zegt het niet. Hij is het in ieder geval 
nog niet vergeten. 
   ‘Toen ik het verhaal hoorde over Simon, herinnerde ik me dat Mathieu 
me vertelde over een schat die hij in het bos vond in 1944. Hij had geen 
idee hoe die in de boom terecht was gekomen en van wie hij was. Maar 
hij heeft het altijd bewaard, voor het geval iemand er naar zou vragen. 
Hij was misschien een bullebak toen hij jong was, maar dat was vooral 
om stoer te doen met zijn vrienden. Thuis was het best een aardige jon-
gen.’ Ze geeft het bundeltje aan Karel. Het is een oude tas, het leer is hard 
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en gebarsten. 
   ‘Denk je dat het is wat ik denk dat het is?’ vraagt Aisha aan Zomer. 
   ‘Ik denk het wel,’ zegt Zomer. 
   ‘De waardevolle spullen van de vader van Simon!’ roept Jur. 
   ‘Echt?’ Karel kan het niet geloven. Langzaam opent hij de leren tas. 
Er zitten maar een paar spullen in. Een fotolijstje met een fotootje. Een 
jongetje op schoot bij zijn moeder. De vader staat achter de stoel. Een 
paar oorbellen, groen uitgeslagen, met een rood steentje erin. En een 
armband, met dezelfde rode steentjes. ‘Dit moeten wel de spullen zijn 
die Simon in de boom verstopt had,’ zegt Karel ontroerd. ‘Hoe kan ik 
je bedanken, Nelleke?’  Karel weet even niet waar hij moet kijken en al 
helemaal niet wat hij moet zeggen. 
   ‘Ik weet wel iets leuks,’ zegt Nelleke. ‘We kunnen de spullen morgen 
samen opsturen naar de dochter van Simon. En daarna zou je me kun-
nen uitnodigen voor het eten. Ik woon sinds kort weer in Bakel’ 
   ‘Natuurlijk,’ stamelt Karel, ‘dat wilde ik net voorstellen.’
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Aisha, Zomer en Jur zitten aan de voet van een boom in het Bospark. 
Storm zit op de onderste tak net boven hun hoofd.  
   ‘En dan komt hier de vloer, en daar een vierkant waar je door naar 
binnen en naar buiten kan. En, en… en misschien een trap. Eentje die je 
op kunt halen als je gaat slapen.’ Storm ziet het helemaal voor zich, het is 
zijn grootste wens om in een boomhut te slapen in het bos.  
   ‘Verwarming op zonne-energie en een raam waardoor je kunt zwaaien 
naar een andere boomhut,’ vult Aisha aan. 
   ‘Een zonnig plekje om te zingen met de vogels en om yoga te doen,’ 
Zomer ziet het helemaal voor zich. 
   ‘Er moet ook wifi komen en een plek om te gamen,’ vindt Jur. 
   ‘Hé, kan iemand mij een flesje water geven?’ roept Storm vanaf de tak.  
   Zomer gooit het flesje omhoog naar haar broer, die het met één hand 
opvangt.  
   De kinderen denken na over wat er nog meer in de boomhut moet 
komen. 

10
De wens
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   ‘Een w.c.’ 
   ‘Een hangende tuin met dingen die je kunt eten. Tomaten en wortels 
en kruiden die lekker ruiken.’ 
   ‘Een chips-automaat.’ 
   ‘Een bank met zachte kussens.’ 
   ‘Een… Hé, hou op!’ Jur voelt water op zijn hoofd druppelen en kijkt 
boos omhoog naar Storm. ‘Hou op!’ 
   Storm gaat aan de tak hangen en springt dan op de grond. ‘Luister, 
luister. Ik heb een idee,’ zegt hij tegen de rest en hij wijst op het flesje 
water. ‘We nemen allemaal een slok water en spreken dan een wens uit. 
Net als Karel en Simon.’ 
   Zomer kijkt hem aan, ‘Geloof je echt dat de wensen dan uitkomen?’ 
   ‘Eigenlijk best een goed idee,’ zegt Aisha, ‘de wensen van Karel en 
Simon zijn ook uitgekomen, toch?’ 
   ‘Ja maar pas na vijfenzeventig jaar,’ 
   ‘Nee hoor, veel eerder al. Simon wilde naar Amerika en hij is naar 
Amerika gegaan. Dat was zijn wens.’ 
   ‘Maar Karel is Nelleke nu pas weer tegengekomen.’ 
   ‘Misschien gaat het er wel om dat je zelf in de wens gelooft,’ zegt 
Zomer. ‘Simon geloofde zo in zijn wens dat hij uitkwam. Maar Karel 
geloofde er pas weer in toen hij zijn dagboek opnieuw las. Al die tijd had 
hij niet aan zijn wens gedacht.’ 
   ‘Ja, en alles is uitgekomen. Nelleke woont weer in Bakel en ze gaan 
volgende week zelfs voor de tweede keer uiteten. Hij heeft er lang op 
moeten wachten, maar Nelleke is nu zijn vriendinnetje geworden.’ 
   ‘Dus?’ 
   ‘Hoezo, dus?’ 
   ‘Gaan we het proberen?’ 
   ‘Ik heb wel een wens.’ 
   ‘Ik ook.’ 
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   Storm neemt een slok uit het flesje en geeft het aan Jur. Om beurten 
nemen ze een slok. Dan gaan ze in een kring om de boom staan.  
   ‘Bmmmhtttnnnjjjooolll,’ gorgelt Storm en hij ziet in gedachten al een 
mooie boomhut voor zich. 
   ‘Aaavllllprrrinnn,’ murmelt Jur. Eerst wenste hij dat Aisha zijn vriend-
innetje zou worden. Maar dat kan hij ook gewoon vragen. Daarom 
wenst hij nu dat hij later mooie games gaat maken. 
   ‘Slllkkbbenkkk,’ mompelt Aisha. Zij wil heel graag beste vriendinnen 
blijven met Zomer. Ook op de middelbare school. 
   ‘Vnnaakklluunnggsns,’ proest Zomer, die precies dezelfde wens heeft 
als Aisha. 
   Dan geven de vier kinderen elkaar een hand en tegelijk spugen ze het 
water uit over de wortels van de boom. 
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“De wens in het water” gaat over het dorp Bakel, de 
jeugd van nu, geloven in je dromen en de wensen 
van twee jongens aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De hele streek ademt geschiedenis 
en enkele ervan komen voor in het boek: de bom-
bardementen aan het eind van de oorlog, de Peel-
randbreuk en de ijzerhoudende waterbronnen. Hoe 
dieper je in de historie en in de grond van Bakel 
duikt, hoe interessanter het wordt. De schrijfster 
is opgegroeid met verhalen uit de streek. Haar opa 
was de schilder Johan Jeuken die zijn herinner-
ingen aan het Peeldorp Venray vastlegde. De hele 
familie werd in 1944 geëvacueerd naar Deurne.

Het boek is ook een element in de herontwikke-
lingsvisie voor het Landgoed Bakel van het team 
van De Tuinen van Bakel. In deze visie staan 
ontmoetingen en een betekenisvolle samenleving 
centraal. Niet alleen de inhoudelijke kant is dan 
belangrijk, maar vooral ook het proces daar naar 
toe. Veel dank dan ook aan alle leerlingen van de 
openbare basisschool De Kleine Kapitein die met 
hun tekeningen een waardevolle bijdrage hebben 
geleverd aan “De wens in het water”.


