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Een vulpen gaat  naar  je  hand staan

‘Ah mam, gaan we nog even bij de schoolspullen kijken?’

Beau trekt aan haar moeders jas om haar mee te sleuren

naar het warenhuis.

‘Die heb je toch helemaal niet nodig!’ zegt haar moeder.

‘Jullie krijgen alles op school. Als je over twee jaar naar 

de middelbare gaat, dan gaan we wel mooie mappen en

schriften en pennen en een nieuwe rugzak voor je kopen.’

Beau geeft het niet zomaar op.

‘Ja, maar doordat we op school altijd van die stomme 

pennen krijgen, heb ik altijd een stom zesje voor schrijven.

Met een mooie pen krijg ik vast een acht, en dan ga ik 

vanzelf beter mijn best doen.’

‘Denk je dat ik een geldmachine in de kelder heb staan of

dat ik de loterij gewonnen heb?’ vraagt Beaus moeder; ze

lacht erbij. Beau voelt dat ze terrein begint te winnen.

‘We kunnen toch gewoon even kíjken? En bovendien is 

alles afgeprijsd, omdat volgende week maandag de scholen

weer beginnen.’ Beau haakt haar arm in die van haar 

moeder. 

‘En Jente is vandaag met papa naar een computerbeurs.

Alsof hij daar niks krijgt.’

Zachtjes duwt Beau haar moeder in de richting van het

warenhuis en samen lopen ze door de deken van warme

lucht naar binnen. Haar moeder sputtert niet meer tegen. 

5
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De schoolafdeling is op de tweede etage. Het liefst zou ze 

de roltrap op rénnen, maar ze blijft netjes naast haar moeder

staan. Ze moet het nu niet verprutsen.

Beau is gek op schoolspullen. Op naar school gaan trouwens

ook, zeker dit jaar. Wat zal ze blij zijn als die lange, saaie

vakantie voorbij is. Ze zijn dit jaar niet eens weg geweest.

Het had iets met geld en de hypotheek te maken. Snappen

deed Beau het niet precies, maar al heeft ze er niet over

gemopperd, ze heeft nu schoon genoeg van de vakantie-

sleur. Er gebeurt niks! Alle dagen zijn hetzelfde! 

De mooie pennen, aquarelpotloden, etuis, schrijfblokken,

broodtrommels en rugzakken lonken naar haar zodra ze 

met haar moeder van de roltrap stapt. Alles is in dezelfde

kleuren en stijl bij elkaar gelegd. 

Er is een roze, prinsesjesachtig vak vol met pennen met 

glitters, agenda’s met donsjes en roze jasjes voor mobieltjes. 

Een ander vak ziet er juist heel stoer uit: zwart met felle,

fluorescerende kleuren. Beau herkent characters van games.

Deze afdeling zal wel voor jongens zijn, denkt ze. 

Dan is er nog een vak met fantasy- en Harry Potter-spullen.

Eentje met overal Chinese figuurtjes op. En eentje met de

saaiste schriften en pennen die je maar bedenken kunt. 

Wie koopt er nou zulke suffe spullen? denkt Beau. Meesters

en juffen misschien, of boekhouders en secretaresses, maar

wat die kantoorartikelen híér doen? Zou het soms een 

nieuwe trend zijn? Pfoe, aan die trend doet zij niet mee. 

Snel loopt Beau door. Dadelijk is er nog iemand van school

die haar hier ziet en denkt dat zij zo’n prehistorische smaak

6
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heeft. Maar terwijl ze doorloopt, valt haar vanuit haar 

ooghoek iets op. Iets wat allesbehalve saai is.

Het is een vulpen. Hij ligt op een vreemde plaats, naast de

nietmachines. Hij lijkt wel magnetisch, zo worden haar

ogen naar de pen toe getrokken.

De pen is vurig rood met een gebobbelde buitenkant, zoals

een framboos. Tussen de bobbeltjes door spelen heldergele

vlammetjes. Bewégen die vlammetjes nou echt of komt het

door het bijzondere materiaal dat ze lijken te dansen? 

Beau pakt de vulpen op. Hij voelt aangenaam koel en ligt

soepel in haar hand. Meteen weet ze het zeker: deze pen is

van haar. 

Maar wat doet die prachtige pen hier? Hij ligt vast in het

verkeerde vak. Als ze op het prijskaartje kijkt, krijgt ze een

schokje van blijdschap. Hij is beslist nog verkeerd geprijsd

ook, want hij kost maar twee euro! Ook al is de prijs een

vergissing, ze weet dat dan toch het prijskaartje geldt.

‘Mam, deze pen wil ik héél graag hebben,’ zegt Beau. 

Ze vraagt het niet, ze stelt het vast alsof het een uitgemaakte

zaak is. Zo hoopt ze meer kans te maken bij haar moeder.

Ze laat de pen aan haar moeder zien. ‘Hij is maar twee euro

en verder hoef ik niets.’

‘Als ik je daar al gelukkig mee kan maken,’ lacht haar moeder,

‘dan is die pen nu van jou. Je mag er zelfs nog een dagboek

bij uitzoeken ook.’

‘Echt?’

‘Ja, als je mooi wilt leren schrijven, zul je ook papier nodig

hebben. Een dagboek nodigt wel tot schrijven uit.’ 
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Mama kijkt Beau vragend aan om te zien of ze haar daar een

plezier mee doet. 

‘Ik bedacht net dat je deze vakantie al genoeg hebt moeten

missen,’ zegt mama erachteraan. ‘Dus je hebt wel een

cadeautje verdiend.’

Beau geeft haar moeder een kus. Ze begint bijna te dansen

zoals de vlammetjes op de pen.

‘Een dagboek heb ik altijd al gewild,’ zegt ze.

Ze zoekt een dagboek uit met een roodfluwelen kaft. Dat

past mooi bij haar pen.

‘Kijk, het is een ouderwetse vulpen,’ zegt mama. ‘Je moet

het patroon zelf vullen met inkt uit een potje.’

Mama schroeft de onderkant van de pen en laat zien hoe je

de inkt moet oppompen. ‘Wees er maar zuinig op. Een vul-

pen gaat naar je hand staan; daar moet je nooit iemand

anders mee laten schrijven.’

Ze moeten naar een andere afdeling voor inkt; die staat niet

hier bij de schoolspullen.

Mama en Beau kiezen samen de kleur uit, een die net zo

helderrood is als het dagboek en de pen zelf.

Mama glimlacht. ‘Ga er maar fijn in schrijven als je morgen

bij opa en oma gaat logeren.’ 

Beau was de logeerpartij alweer bijna vergeten. Haar hart

maakt een sprongetje. Zo komt er een leuk einde aan een

lange, slome vakantie. Want na de logeerpartij begint de

school en ziet ze eindelijk haar vriendinnen weer.
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Op weg naar huis brandt de pen in Beaus jaszak. Beau kan

niet wachten om met haar nieuwe pen in haar dagboek te

schrijven. 
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Als  je  mi jn verhaal  
niet  ver te l t ,  za l  ik  s ter ven

Lief dagboek, ik heb je vandaag gekregen, samen met een prachtige nieuwe

vulpen. Daarmee ga ik je lege bladzijden volschrijven. Uh, als ik tenminste

iets weet om te schrijven …

Eenmaal thuis is Beau meteen met haar nieuwste schatten

naar haar kamer gegaan. Voorzichtig heeft ze het dagboek

en de pen uitgepakt en nogmaals bewonderd.

Maar nu ze met haar dagboek voor zich aan haar bureautje

zit, weet ze ineens niet wat ze zal schrijven. Als ze erover

nadenkt, is het eigenlijk wel logisch. In een dagboek schrijf

je over wat je hebt meegemaakt. Maar is haar leven ooit

saaier geweest dan de laatste vijf weken? 

Nee, ze maakt helemaal niks mee! Misschien morgen, als 

ze naar opa en oma gaat? Ze zal haar moeders goede raad

opvolgen en haar dagboek meenemen.

De pen voelt wel heerlijk in haar hand. Was hij eerst koel,

na eventjes lijkt het alsof hij leeft en de vlammetjes echt

warmte geven. En trilt hij nou af en toe zachtjes?

Beau houdt de pen losjes in verschillende standen op het

papier om uit te proberen hoe hij het prettigst schrijft.

Rechtop, schuin voorover, schuin achterover. Met zo’n echte

pen krijg je niet in elk standje een mooie lijn. 

En dan ineens verschijnen er zomaar een paar letters op het

10
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papier, letters die woorden vormen. Beau gelooft niet wat 

ze ziet: de pen schrijft uit zichzelf!

Zodra Beau de pen stevig vasthoudt, stopt het schrijven.

Maar als ze de pen heel zacht laat rusten in haar hand,

schrijft hij verder in sierlijke letters. 

Is dit een nieuw soort speelgoed? Zit er ergens een batterijtje

in en heeft ze de pen per ongeluk aangezet?

Met grote ogen leest ze wat de pen geschreven heeft.

Weet je niet wat je zult schrijven? Schrijf alsjeblieft mijn 

verhaal. Ik ben Diederik. Luister goed; het is van levens-

belang. Als je mijn geschiedenis niet vertelt, zal ik sterven. 

Stel de juiste vragen. Die vragen zijn de sleutel tot mijn

geheim. Alles zal je duidelijk worden. Help me. Alleen jij 

kunt me redden.

Geschrokken laat Beau de pen los. Flats. Op de bladzijde,

half over de tekst van Diederik heen, verschijnt een grote

inktvlek met wat kleine spatjes eromheen. Brr, dat lijken

wel bloedspetters.

Diederik? 

Wie of wat is Diederik? Heet de pen Diederik? Moet ze een

verhaal over de pen schrijven?

Nou, dat kan die pen vergeten, want die raakt ze voorlopig

niet meer aan. Dit is geen nieuw soort speelgoed, die pen is

doodeng en griezelig.

Beau staat op, pakt een doekje om de pen in te wikkelen en

wil ermee naar haar moeder gaan. Maar dan worden haar

11
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ogen opnieuw naar de woorden getrokken, die de vulpen

geschreven heeft. Of moet ze zeggen ‘die Diederik geschreven

heeft’? 

Als je mijn geschiedenis niet vertelt, zal ik sterven.
Wat betekent dat eigenlijk? 

Stel de juiste vragen en alles zal je duidelijk worden.
Stel dat er nou echt iemand doodgaat, doordat zij niet naar

de geheime boodschap luistert. Beau rilt ervan. Dat kan toch

niet? Zoiets bestaat toch niet? 

Maar ja, van een magische pen die uit zichzelf schrijft, heeft

ze ook nooit eerder gehoord.

Misschien moet ze er nog maar even niet met haar moeder over

spreken. Die wil hem vast onmiddellijk terugbrengen naar de

winkel. Dan kan ze Diederik sowieso niet meer redden.

Meer tijd om erover te piekeren heeft Beau niet, want haar

moeder roept dat het eten klaar is.

Aan tafel is Beau wat stiller dan anders. Dat valt gelukkig

niet op, omdat haar broertje Jente het hoogste woord heeft.

Games, moederborden, harde schijven en luidsprekerboxen,

Jente raakt er niet over uitgepraat.

‘En deze dvd-brander heb ik van papa gekregen.’ Jente lacht

triomfantelijk.

‘Maar Beau heeft ook een cadeautje gehad,’ zegt mama. 

‘Een dagboek en een mooie vulpen. Laat eens zien, Beau.’

‘Mám,’ zegt Beau op verontwaardigde toon, ‘ik heb al in

mijn dagboek geschréven. Je weet toch wel dat een dagboek

geheim is!’

12
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‘O ja,’ lacht mama, ‘maar we kijken alleen aan de buiten-

kant. We beloven niks te lezen.’

Beau bromt wat en loopt naar haar kamer om het dagboek

te pakken. De pen laat ze expres liggen, zogenaamd vergeten. 

Ze houdt het dagboek vast, terwijl iedereen kijkt. 

‘Heb jij dan geheimen?’ vraagt Jente. ‘Mag ik vragen wélke?’

‘Nee!’

Als papa plagerig doet alsof hij het uit haar handen wil 

pakken, trekt ze het snel terug.

‘Afblijven!’

Mama kijkt begrijpend. ‘Ik ben het met je eens, hoor. Een

dagboek is privé, daar heeft een ander niets mee te maken.’

Haar plannetje lijkt te lukken. Ze vergeten alle drie dat ze

ook een pen zou laten zien. Beau herinnert hen daar niet

aan en rustig brengt ze haar dagboek weer naar boven.

Maar als ze het op haar bureau legt, kan ze het niet nalaten

nog een keer naar de sierlijke rode letters te kijken.

Als je mijn geschiedenis niet vertelt, zal ik sterven.
Een koude rilling trekt weer langs Beaus ruggengraat omhoog.

Die avond in bed kan ze niet slapen. En dat is niet omdat

het nog zo laat licht is. Ook niet omdat haar slaapkamer-

raam openstaat en er allerlei geluiden van kletsende mensen

en muziek haar kamer binnendringen.

Nee, ze moet steeds aan die mysterieuze pen denken. Zou

ze het zich verbeeld hebben? Is haar fantasie op hol geslagen

en heeft ze een soort zonnesteek? 

Ze woelt en draait van de ene zij op de andere.

13
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Als haar dekbed ondersteboven ligt en het onderlaken 

helemaal opgepropt is, besluit Beau op te staan. Ze moet 

en zal de vulpen nog een keer uittesten.

Het is stil in huis. Papa en mama slapen al. 

Beau knipt het licht aan.

De vulpen ligt nog steeds onaangeraakt op haar bureautje.

Alsof ze bang is dat ze een stroomstoot zal krijgen, zo voor-

zichtig pakt Beau de pen op. Die is echter koel en voelt net

zo normaal als elke andere pen.

Ze houdt de pen losjes in haar hand. 

Er gebeurt niets.

Ze houdt de pen in allerlei standjes; rechtop, schuin voor-

over, schuin achterover.

Er gebeurt nog steeds niets. 

Beau bekijkt de pen van alle kanten. Zit er geen aan-uit-

knopje ergens? Ze kan niets ontdekken.

Dan leest Beau nog eens terug in haar dagboek. 

Ze wist niet waarover ze moest schrijven en de pen gaf daar

antwoord op. 

Ze moest de geschiedenis van Diederik vertellen. Maar wie

is Diederik? Ze moest ook de juiste vragen stellen. Maar

welke vragen dan?

Goed, ze gaat het maar gewoon proberen.

Wie ben jij, Diederik?

Meteen nadat ze dat geschreven heeft, begint de pen te 

trillen en wordt hij warmer. En opnieuw schrijft de pen op

eigen kracht.

14
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Wie ben j i j ,  Diederik?

Hé, wat ben ik blij met je vraag! Daarmee beginnen alle

verhalen, met een hoofdpersoon. Een karakter kun je hem

ook noemen. De eerste vraag is dus: wie ben je? Mijn

naam ken je al: Diederik. Maar ken je me daardoor? Nee.

Voor ik verder ga, moet je me eerst iets beloven. Namelijk

dat je doorleest en me gelooft, al klinkt mijn geschiedenis

nog zo vreemd.

Gaat dat lukken?

Bedenk maar dat een magische pen op zich al heel merk-

waardig is. En dat geloof je ook, dus mijn verhaal kan er

dan nog wel bovenop.

Ik ben geboren in een land hier ver vandaan als jongste

zoon van een oude adellijke familie. Mijn vader was 

hertog Hendrik. Zijn hertogdom strekte zich uit van de

onherbergzame bergen in het oosten van het land tot de

rietvelden vol zacht geruis in het zuiden. Mijn vader was

een goed heerser, die evenveel oog had voor de armen en

onaanzienlijken in het rijk als voor de welgestelden. 

Het land was welvarend, want er heerste geen oorlog en

de akkers waren vruchtbaar.

15

LL 07-08•6-10 B  23-04-2008  08:33  Pagina 15



Mijn moeder was hertogin Gertrude. Ze stond bekend als

een schoonheid uit de oude tijden. Voor mij als zoon was

dat natuurlijk niet goed te beoordelen. Toch was ook ik

van haar ver-schijning onder de indruk. Haar huid was

blank en zacht, haar haren golfden als een bruidssluier

over haar schouders en 

uit haar smaragdgroene ogen straalde een grote inner-

lijke wijsheid. Haar grootste passie was kunst.

Twee oudere broers had ik; ze waren verstandig en 

hadden een goed hart. Ze waren goed getrainde ruiters,

die het land kundig zouden verdedigen, mocht er ooit

oorlog uitbreken met de zuiderburen.

Toen mijn moeder zwanger was van mij, hoopte ze 

eindelijk een dochter te krijgen, maar ook ik bleek een

jongen te zijn. Hoewel ze berustte in deze tegenslag,

begreep eenieder haar vreugde toen ik me anders ont-

wikkelde dan mijn broers. Ik had meer belangstelling

voor de schone kunsten dan voor de krijgskunst. Zo vond

mijn moeder in mij toch een gelijkgestemde ziel.

Ik hield van schilderen en vaak trok ik er in de natuur 

op uit met mijn schildersezel. De vogels en dieren die op

mijn doek verschenen, waren levensecht en leken zo weg 

te kunnen vliegen of rennen. Maar ook aan muziek en 

literatuur kon ik me overgeven. Vaak speelde ik piano voor

mijn moeder of las ik haar voor. 

Alles was dus zoals het zijn moest; in vrede en harmonie.

16
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En deze heerlijke vredige tijden duurden de vele jaren

van mijn jonge kindertijd. 

Maar dat veranderde onvoorzien en totaal toen ik

twaalf jaar werd.

Zo plotseling als de pen was gaan schrijven, zo onverwacht

stopt hij. Wat Beau ook doet, er gebeurt niets meer.

Voorzichtig legt ze de vulpen neer en gaapt. Ze werpt een

blik op haar wekker en ziet dan tot haar schrik dat het drie

uur in de nacht is. Geen wonder dat ze moe is. Doordat ze

zo ingespannen Diederiks geschiedenis heeft gelezen, is ze

de tijd helemaal vergeten. Gelukkig hoeft ze morgen niet

vroeg op; dat is tenminste één voordeel van vakantie.

Wat een verhaal heeft ze zojuist gelezen.

Die Diederik lijkt haar wel een bijzondere jongen. Niet echt

iemand om bang voor te zijn. 

Die gedachte is zo’n beetje de laatste voordat Beau als een

blok in slaap valt.

18
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In een verhaal  
gebeurt  niets  toeva l l ig

De volgende ochtend wordt Beau pas om tien uur wakker.

Het eerste waar ze aan denkt, is het verhaal van Diederik.

Hij is wel op een heel spannend moment opgehouden met

vertellen.

Terwijl ze zich doucht en aankleedt, blijft ze erover piekeren.

Waarom zou Diederik toch gestopt zijn met schrijven,

vraagt Beau zich af. 

De pen was gaan schrijven, toen ze vroeg: Wie ben jij,
Diederik? En had Diederik niet gezegd: Stel de juiste vragen.
Die vragen zijn de sleutel tot mijn geheim. Alles zal je duidelijk
worden. 
En dan ineens begrijpt Beau het. De pen was gestopt met

schrijven, omdat haar vraag beantwoord was. Wat haar dus

te doen staat, is de juiste vragen stellen. 

Alleen niet nu. 

Papa brengt haar over een uurtje naar opa en oma. Een 

perfecte afsluiting van de vakantie, want bij opa en oma

wordt ze altijd heerlijk verwend. Maar nu moet ze haasten.

Ze moet nog ontbijten en haar rugzak inpakken.

Beau rent naar beneden, eet snel twee boterhammen en een

appel. Papa staat al klaar. Vlug graait ze haar rugzak uit de

kast en begint ze haar spullen bij elkaar te zoeken.

19
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Haar dagboek, de vulpen en het potje inkt doet ze voor-

zichtig in het voorvakje, zodat er niets mee kan gebeuren

onderweg. 

Vanavond zal ze die tevoorschijn halen. Op de logeerkamer

bij opa en oma staat een ouderwetse secretaire, een hand-

gemaakt notenhouten bureautje vol geheimzinnige vakjes en

laden. Precies geschikt om aan te schrijven. Was het maar

vast zover!

Een uur later zijn ze bij opa en oma.

‘Hou je jas maar aan,’ zegt opa. 

‘We gaan meteen op stap,’ vult oma hem aan. ‘Er is een 

circus in de stad en ik heb kaartjes gekocht!’

Beau slaakt een kreetje. ‘Gaaf!’

Papa kijkt teleurgesteld. ‘En ik mag dus niet mee?’

‘Nee, kerel,’ zegt opa. ‘We hebben maar drie kaartjes.’

Beau voelt zich altijd terug in de tijd in hun huis. Er is geen

computer en dus geen internet. Er is wel een televisie, maar

daar kijken opa en oma bijna nooit naar. 

Nee, haar grootouders houden van lezen. Er is amper een

muur in huis te vinden waar geen boekenkast tegenaan

staat. Gek genoeg mist Beau de computer en de tv niet 

als ze hier is. Ze maken vaak een leuk uitstapje samen of

Beau pakt ook een boek. Maar het heerlijkst is het als oma

haar voorleest, want dat kan zij als geen ander. Beau kruipt

dan lekker tegen oma aan en verdwijnt langzaam in de

andere wereld die oma laat ontstaan. Beau leeft mee met

prinsessen en ze rijdt als een echte ridder op een paard. 
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Ze doet fantastische ontdekkingen, reist de wereld rond en 

verandert zelfs in dieren. 

‘Om voorgelezen te worden is een mens nooit te oud,’ zegt

oma altijd.

‘En ook niet om voor te lezen,’ grapt Beau er dan steevast

achteraan.

Het circus is anders dan anders. Net als in normale circussen

zijn er trapezewerkers, jongleurs, een balletdanseres, clowns

en acrobaten. Maar wat de voorstelling bijzonder maakt, is

dat het ook theater is. De artiesten doen niet zomaar wat

kunstjes achter elkaar, ze spelen ook toneel. 

Beau waant zich op bezoek bij een familie zigeuners, met

grootouders en kinderen en kleinkinderen. Het decor is een

woonwagen die in een handomdraai omgetoverd kan worden

tot een podium. Dan worden ook ringen, touwen en een

koord snel uit de nok naar beneden gelaten. Het orkest

speelt meeslepende zigeunermuziek en er blijken zelfs dieren

mee te doen: een poes die kan koorddansen en een hond

die zogenaamd achter een boef aan zit. 

‘Het gaat erom wie er met die schone dame mag trouwen,’

zegt opa, alsof Beau dat zelf niet doorheeft. ‘Dat maakt deze

voorstelling zo sterk. Zonder verhaal hebben kunstjes geen

betekenis. Het zijn nummers die als los zand aan elkaar

hangen. Maar nu deze acrobaten tegen elkaar opboksen, 

om die dame te versieren, maakt alles veel meer indruk.’

‘Net als in het dagelijks leven,’ zegt oma. ‘Daarin gebeurt

ook veel toevallig. In boeken en verhalen is dat heel anders.
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Daarin gebeurt niets toevallig, want alles is door de schrijver

bedacht. Verhalen geven betekenis aan het leven, maar ze

zijn vooral leuker dan de saaie werkelijkheid.’

Beau snapt niet alles wat opa en oma zeggen, maar op de

een of andere manier moet ze aan Diederik denken. Zij

moet Diederik gauw zijn verhaal laten schrijven. Zij moet

hem de juiste vragen stellen, maar welke? 

Oma kan wel zeggen dat in het dagelijks leven de dingen

toevallig gebeuren. Beau vindt het maar vreemd dat opa en

oma juist nu over verhalen beginnen. Of zou het leven zelf

niets anders zijn dan een heleboel verhalen?

Het verhaal van opa.

Het verhaal van oma.

Het verhaal van opa en oma.

Het verhaal van opa en oma en Beau naar het circus.

Het verhaal van Diederik. Maar hoe dat verhaal gaat, weet

ze nu nog niet. Echt bang is Beau niet meer van de vulpen.

Die pen doet haar niks en Diederik lijkt haar heel oké. 

Ze is ondertussen wel razend nieuwsgierig geworden naar

het vervolg van het verhaal.

22
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Ste l  de  ju is te  vragen

‘Is het goed dat ik naar boven ga?’ vraagt Beau aan opa en

oma. ‘Ik heb een dagboek gekregen van mama en wil er

graag in schrijven.’

‘Natuurlijk!’ zeggen opa en oma tegelijk. ‘Komt de secretaire

ook weer eens van pas.’

‘Ga je over het circus schrijven?’ vraagt opa.

Beau knikt maar een beetje, maar gelukkig helpt oma haar.

‘Joh, dat vráág je toch niet!’ roept ze. ‘Wat in een dagboek

staat, is privé; daar heeft niemand iets mee te maken.’

Beau haalt opgelucht adem. Ze heeft het gevoel dat ze beter

niet over haar bijzondere pen kan vertellen. ‘Misschien slaap

ik morgen wat langer uit dan jullie gewend zijn.’

‘Is goed, meisje,’ zegt oma. ‘Lekker slapen straks.’

Beau geeft opa en oma een kus en vertrekt naar haar kamertje.

Ze pakt haar rugzak en haalt het dagboek, het potje inkt en

de pen tevoorschijn. Ook pakt ze wat papieren zakdoekjes

om de pen aan af te kunnen vegen. 

Als alles netjes klaarligt op het bureautje, gaat ze eerst haar

tanden poetsen en zich wassen. Pas als ze haar pyjama aan

heeft, gaat ze op de grote houten stoel zitten en pakt ze

voorzichtig de pen op. 

Ze huivert licht. Zou ze toch een beetje bang zijn of is het

nieuwsgierige spanning, zoals vanmiddag in het circus?

23
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De eerste vraag weet ze al. In haar netste handschrift begint

Beau te schrijven.

Hoe oud ben je? 

Er gebeurt niets. Er komt geen antwoord.

Aan de pen is niets bijzonders te merken. Die is koel en

lijkt er geen zin in te hebben om te gaan schrijven.

Ze houdt de pen losjes in haar hand en schrijft:

Diederik?

Er gebeurt niets.

Dan barst Beau pas echt los met vragen.

Hoe lang ben je?

Hoe zwaar ben je?

Wat is je lievelingseten?

Wat is je lievelingskleur?

Wat voor kleur haar heb je?

Heb je nog meer hobby’s?

Hoe heet jull ie hertogdom?

In welk land ligt jull ie hertogdom?

Op geen enkele vraag komt een antwoord van Diederik.

Beau houdt de pen in allerlei standjes. Rechtop, schuin

voorover, schuin achterover.

Zou Diederik helemaal niet bestaan? Zou ze het zich ver-

beeld hebben? Maar in haar dagboek staat toch een verhaal

in een sierlijk handschrift, dat zij nooit zelf geschreven zou

kunnen hebben.

Nee, dan snapt Beau het. Ze stelt natuurlijk de verkeerde

vragen. Op haar vragen is telkens maar één antwoord 
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mogelijk. Misschien is dat wel gevaarlijk voor Diederik.

Ze moet een andere vraag bedenken, een open vraag.

Waarom spreek je in de verleden tijd, Diederik?

Tot nu toe lag de pen onbeweeglijk in Beaus hand. Maar

plots voelt ze dat hij warmer wordt en de vlammetjes lijken

weer speels op te flikkeren.

Beaus hart slaat een slag over.
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Gelukkig, eindelijk stel je me weer een goede vraag!

Begrijp alsjeblieft dat ik me in een afschuwelijke positie

bevind. Ik moet uiterst voorzichtig zijn. Sommige dingen

mogen niet bij hun naam genoemd worden. Dat kán

namelijk net genoeg zijn om ze te alarmeren, zodat mijn

poging om te ontsnappen zal mislukken. Ja, want dat is

mijn droeve lot. Ik word gevangengehouden. Jij bent

middels deze magische pen mijn enige redding. Als het

lukt mijn geschiedenis tot het eind in jouw dagboek te

vertellen, zal ik bevrijd zijn. Maar ik moet uitkijken en

beducht zijn voor hindernissen en valkuilen. Eén ver-

keerd woord ...

Maar goed, nu naar je vraag. Ik spreek in de verleden

tijd omdat mijn welvarende en paradijselijke leven van

destijds wreed aan zijn eind kwam. Dat geluk keert nooit

meer terug. Lang geleden, in de tijd dat hij nog aan de

macht was, had mijn grootvader een gelofte afgelegd.

Die gelofte moest ingelost worden op de dag dat ik twaalf

werd. 

Wat die gelofte was geweest? 

Mijn grootvader kende een stokoude magister, een mees-

ter in de alchemie en magische kunsten.

Zo graag wilde mijn grootvader vrede voor zijn volk, dat

hij die magister zijn derde kleinzoon als leerling had

toegezegd zodra die de leeftijd van twaalf zou bereiken.

Op die voorwaarde zou het land honderd jaar voorspoed

en geluk tegemoet gaan. Mijn grootvader geloofde niet
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dat de magister dan nog zou leven, en anders zou hij het

tegen die tijd allang vergeten zijn.

Het lot besliste anders.

De derde kleinzoon was ik. Op de dag van mijn twaalfde 

verjaardag kwam de tovenaar aan de kasteelpoort. Mijn

vader deed open en zag een verrimpelde, kromgebogen

man, die echter verrassend helder uit zijn ogen keek. 

Ik gluurde nieuwsgierig om de hoek.

‘Ik kom uw jongste zoon halen,’ sprak de tovenaar. 

‘ Die jongen daar.’ Ik deinsde terug toen hij naar me

wees.

‘Ik ben M-e-r-c-a-t-o-r,’ zo stelde de man zich voor. (Ik

schrijf de letters uit veiligheid los, en noem hem vanaf 

nu simpelweg M.) 

M stak zijn hand onder zijn mantel en haalde een stuk 

perkament tevoorschijn.

‘Mijn jongste zoon!’ riep mijn vader. ‘ Geen sprake van! 

Hoe komt u op dit absurde idee?’

‘Ik neem het u niet kwalijk dat u hiervan waarschijnlijk

niet op de hoogte bent,’ zei de magister, terwijl hij het

perkament openrolde. ‘Ik heb met uw vader een contract

gesloten, waarbij zijn derde kleinzoon, uw zoon dus, de

inzet was. Zie hier de handtekening van uw vader.’

Mijn vader rukte in paniek aan zijn haren. Kleine plukjes 

vielen op de marmeren vloer in de hal. ‘Hoe heeft hij dat

kunnen doen?’

M legde zijn hand op mijn vaders arm. ‘ Uw vader was 
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wijzer dan u kunt vermoeden. Al zestig jaar kent dit

land voorspoed en vrede. Dat alles zal onmiddellijk 

eindigen als u mij uw zoon weigert. Ellende, verval en

oorlog zullen u en uw volk ten deel vallen. De ene

natuurramp zal nog niet afgelopen zijn of de volgende

zal beginnen. Wat stelt het offeren van uw zoon daarbij

vergeleken voor? En let wel: had uw vader de overeen-

komst niet gesloten, dan was er nooit zoveel vrede en 

welvaart in uw land geweest. Mogelijk had u niet eens

een derde zoon gehad. En dus zou u in beide gevallen

zonder derde zoon eindigen. Het maakt dus allemaal

niets uit.’

Ik sloeg mijn armen om mijn vaders middel en bedekte

me met zijn mantel. Dacht ik me toen nog echt voor M’s

alziend oog te kunnen verbergen? 

Mijn vader trok me onder zijn mantel vandaan en keek

me aan. ‘Zoon, groot onheil is over ons gekomen.

Grootvader heeft over jouw lot beslist. Ik zal je met deze

man moeten meesturen. Het is het lot van een tegenover

velen. Ik ben gedwongen. In alle gevallen betekent het

rampspoed voor je.’

Ik knikte dat ik het begreep. Ook ik wilde ons volk voor 

gruwelen behoeden.

‘ Vaarwel, mijn zoon,’ sprak mijn vader.

Hij sloot mij in zijn armen en weende bitter.

‘En moeder?’ schreeuwde ik. ‘Ik wil afscheid nemen van 

moeder!’
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‘Beter van niet,’ zei mijn vader. ‘ Ga nu.’

En daar ging ik op pad, met magister M, het duister 

tegemoet.

De vulpen trilt nog even na en stopt dan helemaal. Beau zit

nog onthutst naar het papier te kijken.

Afschuwelijk! Diederik is verkocht aan de duivel, lijkt het wel.

Maar hoe gaat het nu verder? En hoe kan zij hem redden?

Voorzichtig legt ze de vulpen neer en gaapt. Ze werpt een

blik op haar wekker en ziet dan tot haar schrik dat het twee

uur in de nacht is. Gelukkig niet zo laat als gisteren, maar

wel veel te laat om nog meer vragen te stellen aan Diederik.

Heel zacht gaat ze nog even naar de wc. Opa en oma slapen

allang.

Zij dadelijk ook, maar hopelijk krijgt ze geen nachtmerries.

Zou het allemaal waar zijn wat Diederik haar verteld heeft?

Het klinkt wel erg bizar en onwerkelijk. Maar had ze

Diederik niet beloofd hem te geloven, al was zijn verhaal

nog zo vreemd? En inderdaad, die pen zelf is al onwerkelijk

genoeg.
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Alles  heef t  z i jn  t i jd  nodig

Als Beau de volgende ochtend beneden komt, is oma al

druk bezig in de keuken. Op het aanrecht staat een emmer

vol kersen en daarnaast een bijna volle emmer frambozen.

‘Wat ga je daarmee doen, oma?’ vraagt Beau.

‘Jam maken, lieverd. Wij zijn vanochtend al flink aan het

plukken geweest in de tuin, terwijl jij nog heerlijk in dromen-

land was. Heb je zin om mee te helpen na het ontbijt?’

Beau knikt. ‘Ik weet alleen niet hoe dat moet, jam maken.’

‘Dat leer ik je wel.’

Als Beau een volkoren boterham met een gekookt eitje en

een glas versgeperst vruchtensap op heeft, geeft oma haar

een schort.

‘Een schort?’ Beau kijkt blijkbaar niet erg enthousiast naar

die oma-outfit, want oma schiet in de lach. 

‘Ja, jij gaat kersen ontpitten en die vruchtjes kunnen

behoorlijk spetteren. Je weet wel wat voor kleur kersensap

heeft? En die vlekken gaan er in de was echt niet meer uit.’

Beau kijkt naar haar nieuwe bloesje. Dat wil ze nog niet

verpesten.

Ze pakt de schort aan van oma, haalt de linten achterlangs

en knoopt ze op haar buik vast.

‘Kom maar op! Hoe doe je dat, kersen ontpitten?’

Oma pakt een grote en een kleine kom. Ook pakt ze een
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speciaal tangetje en een klein mesje.

‘Eerst was je de kersen zorgvuldig in een vergiet. Daarna

ontpit je een voor een de kersen. Je kunt dat doen met dit

tangetje of met een mesje. Zelf wip ik de pitten er het liefst

met de punt van een schilmesje uit. Maar misschien vind jij

die speciale tang wel handig? De pitten gaan in de kleine

kom. Daar maak ik pittenzakjes van voor je kleine neefjes om

mee te spelen. Het kersenvruchtvlees kan in die grote kom.’

‘Oké,’ zegt Beau, ‘makkie.’

‘Wacht maar,’ zegt oma. ‘Je moet nog beginnen. Eens kijken

hoe je erover denkt als je al drie uur bezig bent …’

‘Drie úúr?!’

Oma grinnikt. ‘Kijk maar hoe het gaat. Het is niet anders.

Zelf jam maken is een tijdrovend klusje, maar niets smaakt

zo lekker als wat je zelf hebt gemaakt.’

‘En zelf hebt zien groeien,’ zegt Beau.

‘Niets is er in een oogwenk,’ zegt oma. ‘Alles heeft zijn tijd

nodig, om te groeien en om aan zijn eind te komen.’

Beau steekt een kers in haar mond. ‘Zoals deze.’

‘Barbaar,’ zegt oma plagend.

Terwijl Beau kersen ontpit, is oma al de eerste lading 

frambozenjam aan het maken. Frambozen hoeven niet 

ontpit te worden. Die hoeven alleen maar gewassen en

gewogen te worden en kunnen dan zo de pan in. 

Een heerlijk zoete geur verspreidt zich langzaam door de

keuken.

Beau kan het niet helpen dat ze bij het zien van frambozen
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onmiddellijk aan haar pen moet denken. Ze is nog steeds

een beetje aangeslagen door wat Diederik haar verteld heeft. 

Je zult maar twaalf zijn en ontvoerd worden door een 

griezelige oude man. Zo jong en dan al zonder familie. 

Beau moet er niet aan denken. 

Zou zij Diederik echt kunnen helpen? Maar hóé dan? 

Ze zal weer goede vragen moeten bedenken.

Wat zei oma gisteren na afloop van het circus ook alweer

over verhalen? 

O ja, ze herinnert het zich weer.

In een verhaal gebeurt niets toevallig. Verhalen geven betekenis
aan het leven en maken de saaie werkelijkheid leuker.
Volgens oma is een verhaal iets anders dan wat echt gebeurt.

Maar is het verhaal van Diederik dan eigenlijk wel waar?

Stel dat het niet waar is, heeft zo’n verhaal dan wel zin?

Slaat dat wel ergens op? Ze móét die vraag aan Diederik

stellen.

Beau is al een uur bezig met kersen ontpitten, maar toch is

de emmer pas voor de helft vol. Haar vingers zien rood van

het kersenbloed en onder haar nagels zijn donkerrode rouw-

randjes te zien. De schort zit inderdaad onder de spatten.

Ze ziet er eerder uit alsof ze een slager helpt, dan haar oma

met jam maken.

Oma heeft ondertussen de hele keukentafel vol staan met

lege potjes. Ze heeft ze uitgekookt in sodawater om ze goed

schoon te maken en daarna op zijn kop uitgestald op een

schone theedoek. 
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‘Je moet per kilo fruit een kilo suiker toevoegen en dat laten

inkoken. Als je een hete druppel op een koud bordje laat

vallen en die druppel loopt niet meer uit, dan is de jam

klaar.’

Ze laat aan Beau zien hoe dat moet.

‘Deze frambozenjam is goed,’ beslist Beau. Ze veegt de

druppel met haar wijsvinger van het bordje en proeft.

‘Héérlijk!’

Samen vullen ze de potjes. Oma schept ze vol met de gloeiend

hete donkerrode confiture. Beau veegt de randen schoon met

keukenpapier en draait de dekseltjes er stevig op.

Even later staan er wel vijftien potjes huisgemaakte jam. 

Maar klaar zijn ze nog lang niet. Na een korte pauze roept

oma: ‘Tijd voor de volgende ronde. De kersenjam is aan de

beurt.’ 

Oma pakt de kom met kersen die Beau al klaar heeft en

weegt ze af. ‘Zo, al twee kilo! Goed gedaan. Ik ga hier alvast

mee beginnen. Meer past er toch niet in mijn pan.’

Het duurt nog bijna drie uur voordat alle potten gevuld

zijn. 

Oma en Beau kijken trots naar het resultaat van hun harde

werken. Ook opa is erbij komen staan.

‘Daar kunnen we weer een jaar mee vooruit,’ zegt oma.

‘Volgens mij is er genoeg om de hele straat een jaar lang 

te voorzien van confiture de la grand-mère, oftewel groot-

moeders jam,’ zegt opa. ‘Jonge, jonge, het is maar goed dat

we een kelder hebben.’
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‘Oma,’ zegt Beau, ‘ik ben er een beetje moe van. Vind je

het goed als ik naar mijn kamer ga? Ik heb wel zin om wat

in mijn dagboek te schrijven.’

‘Drie keer raden wat je dan gaat schrijven,’ zegt oma met

een knipoog.

Beau kijkt oma verbaasd aan. Ze zal toch niet weten dat …

Maar oma grinnikt. ‘Kijk niet zo verschrikt, liefje.

Natuurlijk ga jij nu je oma’s recept voor frambozen- en 

kersenjam opschrijven.’

‘O, ja,’ zegt Beau. ‘Je lijkt wel helderziend, oma.’
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Als  het  maar  ge loofwaardig  i s

Met een plof valt Beau op haar bed. Poeh, eerst even uit-

rusten. Nooit heeft ze geweten dat er zoveel kwam kijken

bij zo’n simpel potje jam maken.

Al snel doezelt Beau een beetje weg, maar ze wordt met een

schok wakker als ze over Diederik droomt.

In haar droom zag ze Diederik, alsof ze hem kent. Hij was

een jongen van een jaar of zestien, met donkere, lange haren

tot op zijn schouders. Hij had een soort middeleeuwse 

kleren aan: een tuniek en een driekwartbroek. Hij stak zijn

handen naar haar uit en in zijn ogen had hij een smekende

blik.

Zou Diederik er echt zo uitzien, vraagt Beau zich af. Of

fantaseerde ze dat nu maar? Kón Diederik zich in haar 

dromen laten zien? 

Weer rilt Beau. Echt, of niet echt, Diederik zag er wel heel

aandoenlijk en betrouwbaar uit. 

Beau denkt meteen weer aan de vraag die ze wil stellen aan

Diederik.

Ze staat op en gaat aan de secretaire zitten. Ze slaat het 

dagboek open en draait de dop van de vulpen. Vóélt de pen

dat hij mag schrijven? De vlammetjes lijken nu alweer te

bewegen en licht te geven.

Rustig schrijft Beau de vraag op die haar al een tijdje bezig-

houdt.
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Diederik, ik moet het je vragen. Is jouw verhaal echt gebeurd? Is het wáár

of verzin je maar wat? 

Ze hoeft er niet aan te twijfelen of dit een goede vraag was.

Ze heeft het laatste vraagteken nog niet geschreven of de

pen wordt warm. Beau laat hem in haar handpalm rusten,

zodat hij gemakkelijk de nodige schrijfbewegingen kan

maken.

Wat ís de waarheid? De waarheid is afhankelijk van 

hoe je iets bekijkt. De waarheid is voor iedereen anders.

Ik ben een gevangene, dat is mijn waarheid. Ik heb mijn

lot niet meer in eigen hand.

En wat jou betreft? Jij moet je eigen waarheid vinden. 

Het gaat er niet om of mijn verhaal waar is, als het 

maar geloofwaardig is. Alleen als je me gelooft, kun je 

me redden.

Wat een vage antwoorden geeft Diederik soms. Wat bedoelt

hij nou eigenlijk precies?

Beau leest de tekst nog een keertje over. Ze kan er maar 

één conclusie uit trekken: ze moet Diederik op zijn woord

geloven. 

‘Goed, Diederik.’ Ze fluistert het hardop, terwijl ze het in

haar dagboek schrijft. ‘Ik geloof je.’
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Het is warm op het logeerkamertje. Beau zet het raam open,

maar veel koeler wordt het daardoor niet. Buiten is het

bloedheet; echt zo’n dag waarop het onweer straks zal los-

barsten. Gelukkig zijn ze klaar met jam koken, anders had

ze het nog benauwder gekregen.

Zal ze Diederik nog een vraag stellen?

Beau wil heel graag weten hoe het Diederik vergaan is bij

Mercator. Als Diederik Mercators leerling werd, beheerst 

hij dan nu zelf de magische kunsten niet? Waarom kan hij

zichzelf dan niet bevrijden?

Maar hoe moet ze dat vragen? Wat zijn de juiste woorden?

Niet: hoe lang ben je bij de magister in dienst?

Niet: waar woont de magister?

Niet: ken je nog een goede spreuk?

Goed, ze waagt het er maar op.

Diederik, wat heb je bij de magister geleerd?

Heel even lijkt de pen te aarzelen, maar dan komen de 

sierlijke letters tevoorschijn. Bladzijde na bladzijde.

Ik kan niet zeggen dat magister M me slecht behandelde.

Hij was vriendelijk en rechtvaardig en ging met me om

alsof ik zijn bloedeigen zoon was. 

Hij onderwees me in alle magische kunsten. 

Zo leerde ik de toekomst te lezen uit de stand van de 

planeten. Met het blote oog kon ik Mercurius, Venus, Mars,

Jupiter en Saturnus aan de dierenriem aflezen. Nog

nauwkeuriger kon ik te werk gaan met behulp van mijn

sterrenkijker en astrolabium, een instrument om de
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stand van de planeten nauwkeurig te bepalen. Ik zou

met deze kennis een goede raadsheer hebben kunnen

worden of een waardig opvolger van mijn vader. Maar

helaas, ik ben de jongste zoon en niet de oudste.

Vanzelfsprekend wijdde magister M me ook in de geheimen

van de kruidenkunst in. Er zijn nu amper nog kwalen

waarvoor ik geen genezend elixer of zalf kan bereiden.

Maar ook ken ik de samenstelling van preparaten om je

vijand mild en gunstig te stemmen. Ik ken zelfs een

recept om hem van gedachten te laten veranderen. Aan

de bereiding van liefdesdranken waagt de magister zich

niet. Hij heeft me geschiedenissen verteld waarin op dat

gebied het een en ander misgegaan is. Ik ben daarvoor

mijn belangstelling ook verloren.
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Werkelijk op alle terreinen was ik de leerling en gezel van

de meester-magiër. Ik leerde de kracht van stenen en

mineralen kennen en toepassen. Ik vorderde langzaam

op het pad van hypnose en gedachten bezweren. Zelfs kon

ik al enigszins toegang krijgen tot de gedachten van

anderen. Ik leerde de oude talen ontcijferen en maakte

kennis met de wiskunde van de Arabieren. Door oude

perkamentrollen te bestuderen maakte ik me de geheime

kennis van de oude Egyptenaren eigen.

Maar één ding onthulde de magister me nooit.

Dat was hoe ik me kon bevrijden van zijn macht over mij.

Ik was onderworpen aan zijn wil.

Wéér is Diederik op een spannend moment gestopt.

Het lijkt wel op een televisieserie, denkt Beau. Zo’n afleve-

ring stopt ook altijd midden in een bloedstollende scène. 

Ondanks de zomerhitte loopt er een koude rilling over

Beaus rug; op haar armen staat kippenvel.

Het is haar nog altijd niet duidelijk hoe ze Diederik kan

redden. Maar ze twijfelt er niet meer aan of ze de juiste 

vragen stelt. 

Diederik geeft antwoord en vertelt veel. Ze moet gewoon

een beetje geduld hebben. En vertrouwen hebben in een

goede afloop.

Alle verhalen eindigen toch altijd goed?

Nou dan!
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Wie het  laats t  lacht ,  
lacht  het  best

Beau staat op en kijkt naar buiten. De lucht is helemaal

dichtgetrokken. Van wat ze in de verte ziet, schrikt Beau.

Daar is de lucht dreigend en bijna zwart. De natuur lijkt

zijn adem in te houden voor het naderende onweer. De

vogels zijn gestopt met kwetteren, de wind is gaan liggen 

en het is vreemd stil.  

Beau is bang voor onweer. 

Ze weet heus wel dat ze binnen veilig is. Onweer is vooral

gevaarlijk op het water, op open terreinen, in de bergen of

onder een hoge of alleenstaande boom. Sinds ze er vorig

jaar een spreekbeurt over gehouden heeft, weet ze alles van

onweer.

Op warme zomerdagen, zoals vandaag, verdampt er door 

de zon namelijk extra veel water uit rivieren en meren.

Warme lucht stijgt omhoog en neemt de waterdamp mee

naar boven. Maar hoog in de lucht is het koud. Daar koelt

de vochtige lucht af en wordt het een wolk met kleine 

druppeltjes en ijskristallen. Omdat het beneden heet is,

blijft er maar warme lucht naar boven stijgen. Door alle

luchtstromingen wrijven de ijskristallen en waterdruppels

zoveel tegen elkaar dat ze geladen worden met statische

elektriciteit. 
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Beau weet precies hoe dat gaat. Net zoals er weleens met

haar haren gebeurt als ze een wollen trui uittrekt. Dat 

knettert! En als je iemand aanraakt, krijg je een schokje.

De elektrische spanning in een wolk kan oplopen tot wel

een paar miljoen volt. Als die spanning zich ontlaadt, zie je

bliksem. Die bliksem zorgt ervoor dat de lucht uitzet en dat

hoor je als een knal. 

Maar ja, ook al weet Beau dat allemaal nog zo goed, toch

blijft ze bang voor die ontzettende donderslagen. En zeker

nu. Ze kan het verhaal van Diederik niet van zich afschudden.

Is Diederik echt in levensgevaar? Wat heeft hij dan gedaan?

Of wat is hem overkomen?

De zwarte lucht komt almaar dichterbij. Het is ondertussen

binnen zo donker geworden, dat ze een lamp aan moet

doen. 

Dan begint het te waaien. Snel doet Beau het raam dicht en

gaat ze naar beneden. 

Met opa en oma in de buurt voelt ze zich toch veiliger.

‘Nog altijd bang voor onweer?’ vraagt opa als ze de kamer

binnenloopt. ‘Je ziet maar bleek, alsof je zojuist een spook

gezien hebt.’

Beau knikt. Ze durft niets over Diederik te vertellen.

Misschien verbieden opa en oma haar wel om de pen te

gebruiken. En is het wel veilig voor Diederik als zijn geheim

uitlekt?

‘Zullen we maar een spelletje doen?’ stelt oma voor. 
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‘Dan vergeet je het onweer misschien wel.’

De eerste flits schiet door de lucht. Na ongeveer tien tellen

klinkt de eerste donderslag. ‘Nou, vergéten?’ lacht opa. 

‘Dat zal met dit weer niet zo snel gebeuren. Maar ik vind

het verder wel een goed idee.’

‘Ik ook,’ zegt Beau. Ze loopt naar de kast en pakt de doos

met tien oud-Hollandse bordspelen. Ganzenbord verveelt

nooit met opa en oma. 

Dikke regendruppels vallen ondertussen uit de lucht. Eerst

zijn het spatten, maar al snel hoost het en verschijnen er

grote plassen in de tuin. Het bliksemt en dondert alsof er

een oorlog is uitgebroken.

Beau legt het spelbord uit en pakt de pionnen. ‘Komen jullie?’

Even later zitten ze vol vuur om het bord. Dat is altijd zo

mal. Opa en oma lijken geen dag ouder dan tien als ze een

spelletje doen. Zó fanatiek zijn ze altijd.

Opa ligt voor, hij gooit steeds heel goed. Van de ene gans

naar de andere. Oma en Beau waggelen erachteraan.

Een bliksemschicht!

Eén, twee …

Klabam!

Het onweer zit nu pal boven hen. 

‘Nee, hè!’ roept opa. ‘Ik zit in de put.’

‘Denk maar niet dat wij je komen bevrijden,’ lacht oma

vals. ‘We zijn gekke henkie niet.’

‘Pas maar op!’ roept opa. ‘Wie het laatst lacht, lacht het

best.’
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Er gaan nog heel wat beurten voorbij. Dan staan oma en

Beau vlak voor het eindvakje. Opa is nog steeds niet

bevrijd.

Het is een spannende strijd. Twee, denkt Beau, en ze kust

de dobbelsteen. Ze gooit.

Twee!

‘Gewonnen!’ roept oma. ‘Je hebt gewonnen.’

‘Ben je niet blij?’ vraag opa. 

‘Jawel,’ zegt Beau. 

Ze vraagt zich af waarom ze niet enthousiaster is. Komt het

door het onweer? Maar dat is toch alweer bijna overgetrokken.

Af en toe klinkt er vanuit de verte nog gerommel. De lucht

klaart weer op.

Of is er iets anders wat haar dwarszit? Iets wat met Diederik

te maken heeft? 

Opa is niet bevrijd uit de put. Zou het haar wel lukken om

Diederik te bevrijden?
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De sprookjes  van 
Duizend-en-één-nacht

Als Beau het ganzenbord terug in de doos legt, breekt de

zon weer door. Opa zet de tuindeuren open en snuift de

frisse lucht op.

‘We kunnen wel buiten eten,’ zegt hij.

‘Als jullie de tafel dekken, zal ik mijn wereldberoemde,

onovertroffen, tongstrelende salade niçoise met versgegrilde

tonijn maken. Het toetje is nog een verrassing.’

‘Jammie,’ zegt Beau. Opa en oma zijn zó lief. Die maken

altijd haar lievelingsgerechten als zij er is. 

De tafel hebben oma en Beau zo gedekt.

‘Zal ik in de tussentijd voorlezen?’ vraagt oma.

Beau knikt.

Oma pakt een boek met de sprookjes van Duizend-en-één-

nacht. Daaruit heeft oma al eens eerder sprookjes voorgelezen;

van Ali Baba en de veertig rovers en Sinbad de zeeman.

De sprookjes van Duizend-en-één-nacht worden verteld

door Scheherazade. Zij was net getrouwd met een koning

die zijn bruiden na de huwelijksnacht liet vermoorden. 

Om daaraan te ontsnappen vertelde Scheherazade de

koning ’s nachts een verhaal dat nog niet af was. De koning

werd nieuwsgierig en spaarde haar. De volgende nacht

kwam het vervolg en begon Scheherazade aan een nieuw
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verhaal. Natuurlijk was ook dat verhaal niet af. De koning

gunde haar nog een nacht. En nog een, enzovoort, tot er

duizend en een nachten voorbij waren. Tegen die tijd hield

de koning zoveel van haar, dat hij haar niet meer wilde 

vermoorden.

Oma en Beau kiezen het sprookje van Aladin en de wonder-

lamp uit en oma begint met haar prettige stem voor te

lezen.

Net als de koning raakt Beau in de ban van het verhaal.

Maar als oma de laatste zin gelezen heeft, schiet een beang-

stigende gedachte door haar heen. Wat Scheherazade doet,

lijkt wel op waar Diederik mee bezig is. Ook hij moet 

vertellen om te overleven. En ook hij breekt het verhaal

steeds af op een spannend moment.

Beau krijgt ineens haast. Ze besluit na het eten snel verder

te gaan met vragen stellen. Ze moet niet te laat komen om

Diederik te redden.

Gelukkig laat het eten niet lang meer op zich wachten.

Opa’s salade is heerlijk, maar vooral van het toetje smult

Beau. IJs!

Ze wacht tot opa en oma klaar zijn en vraagt dan of ze 

naar boven mag.

‘Weer om te schrijven?’ vraagt oma.

‘Ja,’ zegt Beau, ‘ik vind het zo leuk.’

‘Misschien word je wel schrijfster later,’ grapt opa.

Beau glimlacht. ‘Ben ik dat nu dan niet al een beetje?’
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‘In elk geval heb je er genoeg zin in,’ zegt oma. ‘Ga maar

lekker verder, hoor.’

Beau geeft opa en oma een kus en loopt snel de trap op. 

In haar kamertje is het nog steeds benauwd. Ze zet het raam

ver open, zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 

Dan pakt ze haar dagboek en de pen.

Beste Diederik, waarom schrijf je nog steeds in de verleden tijd? 

Kun je me niet vertellen waar je nu bent? Wat is er gebeurd?

Beau weet niet zeker of ze een goede vraag gesteld heeft.

Het lijkt alsof de pen ook twijfelt. Hij draait een beetje en

maakt een soort sierlijke krullen, alsof hij oefent voor het

echte werk.

Je zou kunnen zeggen dat ik gevangen ben in de tijdloze

tijd van een verhaal dat niet aan zijn eind gekomen is.

Maar jij kunt me helpen door me mijn verhaal te laten

vertellen.

Jaren was ik al in de leer bij magister M en ik was een

uitmuntende leerling. Ik genoot ervan om veel te leren

en de geheimen van de natuur te ontrafelen. Ik had me

geen betere opleiding kunnen wensen. 

Toch knaagde er iets vanbinnen. Al behandelde de

magister me goed, de heimwee naar mijn ouders en

broers was ik nooit kwijtgeraakt. Ik was een gevangene.

Niet meer en niet minder. 

Twee dingen hielden me tegen om te proberen te ont-
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snappen. De eerste was de angst dat ik alsnog rampspoed

en ellende voor mijn familie en mijn volk zou veroorzaken.

De tweede was de angst voor de magister. Wat zou hij

doen als hij ontdekte dat ik wilde ontsnappen?

Die angsten weerhielden me, tot die dag dat ik begon te 

twijfelen.

Het was op een koude winterdag dat ik een boek over 

hypnose bestudeerde, de kunst van de wilsoplegging en

overtuigingskracht.

Allerlei spreuken en stemtechnieken werden besproken om

slachtoffers dátgene te laten geloven wat jij als magiër

wilt dat ze geloven. 

Nooit had ik me afgevraagd of de magister werkelijk in

staat zou zijn rampspoed over ons volk uit te storten.

Altijd was ik overtuigd geweest van zijn bovenmenselijke

krachten. 

Maar nu twijfelde ik.

Stel dat hij me bedrogen had.

Stel dat ik zo weg kon lopen en hij niet in staat zou zijn

me tegen te houden.

Of misschien was ik als leerling de meester wel zo ver

genaderd dat hij geen macht meer over me had?

Ik wist dat ik nooit achter de waarheid zou komen als ik

het niet zou uitproberen. Wat zou er gebeuren als ik

gewoon weg zou lopen?

Naarmate de dagen, weken en maanden verstreken,

raakte ik er steeds meer van overtuigd dat magister M
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geen echte macht over me had. Ook kon hij nooit in zijn

eentje het hertogdom van mijn vader te gronde richten.

Op zekere dag had ik mijn besluit genomen. Ik zou ver-

trekken. Ik wachtte alleen nog op een goed moment.

Dat moment brak aan toen de magister voor een ont-

moeting met andere magiërs enkele dagen van huis zou

zijn. Mij had hij in goed vertrouwen achtergelaten met

het nodige studiewerk. Hij leek geen enkele argwaan

jegens mij te koesteren. 

‘Beau!’ Een klop op de deur.

Snel klapt Beau haar dagboek dicht.

Het is oma. 

‘Ga je slapen, meisje?’ zegt oma. ‘Het is al laat.’

Ze doet de gordijnen dicht. ‘Was je zo verdiept in je verhaal?’

Beau knikt.

‘Kom, poets je tanden even en ga dan snel slapen,’ zegt

oma. ‘Morgen is er weer een dag.’

Hópelijk is er morgen weer een dag, voor Diederik tenminste,

denkt Beau. Toch doet ze wat oma zegt, want ze voelt zich

plotseling doodmoe en ze wil niet ongehoorzaam zijn.
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Dat i s  om je  te  mis le iden

‘We hebben een verrassing bedacht voor je,’ zegt opa de 

volgende ochtend aan het ontbijt. Hij heeft pretlichtjes in

zijn ogen. Zelf heeft hij er duidelijk wel zin in.

Beau durft niet te zeggen dat ze het liefst verdergaat met het

verhaal van Diederik. Misschien vindt ze toch wel ergens

een gaatje om te schrijven vandaag.

‘Vertel, opa, je maakt me nieuwsgierig. Wat is de verrassing?’

‘We gaan naar een heel bijzondere doolhof vandaag: een

maisdoolhof.’

‘Een maisdoolhof?’ vraagt Beau. ‘Daar heb ik nog nooit van

gehoord. Wat is dat nou weer?’

Opa grinnikt. ‘Wacht maar af. Een beetje geduld en je zult

het met eigen ogen meemaken.’ 

Twee uur later parkeren ze de auto op het erf van een boer-

derij, naast een stuk of drie andere auto’s en wat fietsen. 

Ze stappen uit en Beau grist haar rugzak mee. Daarin zitten

haar dagboek en de pen. Ze heeft die voor de zekerheid

meegenomen. Zodra ze kans ziet, zal ze verder schrijven. 

Of moet ze zeggen: zal ze Diederik verder laten schrijven?

De doolhof blijkt een soort heggendoolhof te zijn. Overal

tussen de opgeschoten mais zijn paden gemaakt. Het is de

bedoeling om in het midden uit te komen. Daar is een

soort uitkijktoren en heb je een overzicht over de doolhof.
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Daar kun je dan simpelweg je route terug uitstippelen om

er weer uit te kunnen.

Opa, oma en Beau starten met zijn drieën tegelijk. 

Het is vreemd stil in de doolhof, alsof de buitenwereld ver

weg is. Alleen wat geritsel en geruis van maisbladeren door-

breekt de stilte. Bij de eerste kruising besluiten ze schuin

naar links te lopen. Maar als ze bij een T-splitsing komen,

zijn opa en oma het niet met Beau eens. Beau wil naar

links, van het midden af. Opa en oma willen naar rechts,

naar het midden toe.

‘Dat is om je te misleiden,’ zegt Beau. ‘Het zou anders veel te

gemakkelijk zijn. Dan loop je rechtstreeks naar het midden;

zo werkt een doolhof niet.’

Opa en oma twijfelen.

‘Weet je wat?’ zegt Beau. ‘Dan gaan jullie toch naar rechts

en ik naar links. Dan zullen we wel eens zien wie er gelijk

heeft!’

Opa en oma twijfelen even over dit voorstel, maar als Beau

uitroept: ‘Wat kan er nou gebeuren?’, geven ze toe. Hun

wegen splitsen zich.

Al snel merkt Beau dat haar veronderstelling klopt. Het

patroon is vrij standaard, zoals ze het weleens in puzzelboeken

voor kinderen heeft gezien. Het is een ronde doolhof. Je moet

steeds in halve cirkels lopen en bij elke kans naar binnen

afslaan en de volgende halve cirkel lopen. Na amper tien

minuten is ze in het midden en beklimt ze de uitkijktoren.
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Boven op de toren is een klein platform met een hek erom-

heen en een paar houten kratjes om op te zitten. Beneden

zich ziet ze opa en oma ploeteren. 

Ze zwaait.

‘Help ons!’ roept opa.

Beau lacht. ‘Nee hoor, dat is vals spelen. Alleen als jullie

over een uur nog de weg niet gevonden hebben, zal ik 

erover denken.’

‘Wat gemeen!’ roept oma.

Beau gaat op een bankje zitten.

Zo, denkt ze, mijn kans! Ze pakt snel het dagboek en de pen

uit haar tas.

Schrijven in een dagboek dat op haar schoot ligt, gaat niet

gemakkelijk. Hopelijk neemt Diederik het dadelijk over.

Beau moet van die gedachte grinniken.

Beste Diederik,

Vertel me alsjeblieft of het je gelukt is om te vluchten. 

Meteen zet de pen zich in beweging.

Ach, je hebt het waarschijnlijk al geraden. Mijn poging

om te ontsnappen is op afschuwelijke wijze mislukt.

Ik had nog geen mijl afgelegd of daar stond de magister

voor me. 

Ziedend was hij. 

Hij trok een cirkel om me heen en vervolgens een penta-

gram.
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‘Je bent vervloekt!’ schreeuwde hij me toe. ‘ Waarom heb je

me niet geloofd? Ik hield van je als van mijn eigen zoon.

Nog even en je opleiding zou zijn afgerond en was je vrij

geweest. Hoor je wat ik zeg? Vrij! Maar nee, je wantrou-

wen won het. Waarom? Heb ik iets gedaan om je vertrou-

wen te beschamen?

Je zult nu voor eeuwig moeten verblijven in het tijdloze,

plaatsloze niemandsland. Je zult kronkelen van spijt.’

De vreselijke waarheid begon tot me door te dringen.

‘Is er geen uitweg mogelijk, meester?’ smeekte ik hem met 

bonzend hart.

‘Er is slechts een manier om gered te worden,’ sprak de

meester ...

‘Betrapt!’

Het is opa. Hij stapt het platform op, gevolgd door een 

hijgende oma.

‘Zit je nu alwéér te schrijven?’ vraagt oma verbaasd. ‘Het

moet niet gekker worden. Kom, doe je dagboek weg en

zoek even mee hoe we het snelst uit deze doolhof weg 

kunnen.’

‘Ik wilde alleen deze doolhof even natekenen,’ verzint Beau

ter plekke. 

‘Dat is wel slim,’ zegt oma. ‘Maak dat klusje maar snel af.

Des te eerder zijn we hieruit.’

‘Ja,’ zegt opa. ‘Dan gaan we iets eten, want ik heb enorme

trek in …’

‘Pannenkoeken!’ vult Beau aan. Ze probeert te lachen om
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zich niet te verdacht te maken, maar vanbinnen trilt ze als

de maisplanten in de wind.

Ze wil nu eigenlijk maar één ding en dat is Diederik redden.

Ze weet ook precies welke vraag ze hem moet stellen. Hoe
kan ik je redden? Die vraag is vast de oplossing tot het

geheim. Maar helaas zal ze nog eventjes geduld moeten 

hebben voor die ontknoping.

Eerst de juiste weg uit het doolhof zien te vinden.

Van bovenaf is dat niet ingewikkeld. Dat is heel wat anders

dan wanneer je er middenin zit.

Ze schetst de goede weg in haar dagboek. De pen houdt

zich rustig.
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Hoe kan ik  je  redden?

Nog uren heeft het geduurd, maar nu is Beau eindelijk weer

alleen op de logeerkamer bij opa en oma. Ze heeft haar

pyjama al aan. Niemand zal haar meer lastigvallen. 

De hele dag heeft steeds opnieuw de vraag door haar hoofd

geklonken, als een haperende cd: Hoe kan ik je redden?

Hoe kan ik je redden? Eindelijk kan ze die dringende vraag

stellen.

Beaus hand trilt een beetje als ze het eindelijk in haar dag-

boek schrijft.

Beste Diederik,

Hoe kan ik je redden?

Misschien is het nog niet te laat?

Beau heeft de punt onder het laatste vraagteken nog niet

gezet of de pen neemt het van haar over.

He, he, eindelijk! Ik dacht dat je het nooit zou vragen. 

Ik zei toch: je moet de juiste vragen stellen! Het heeft een

tijdje geduurd, maar je hebt het gedaan. Het is je gelukt!

Of moet ik zeggen: het is mij gelukt?

Luister nu goed naar de ontknoping van mijn verhaal.

Ik vertelde je een spannend verhaal, maar dat hele 

verhaal is verzonnen. 
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Ik heet geen Diederik maar Luuk. 

Ik ben geen tovenaarsleerling, ik kan hooguit een beetje

goochelen. 

Ik heb alles uit mijn duim gezogen, of moet ik zeggen:

uit mijn vulpen? Natuurlijk was mijn verhaal wel geloof-

waardig, want je geloofde me, maar het is niet waar. 

Het was gewoon een echt verhaal. 

Waarom ik je dat vertelde? Ik moest je aandacht te pakken

zien te krijgen. Ik wilde dat je doorging met vragen 

stellen. Ik wilde dat je de allerbelangrijkste vraag aan

me zou stellen, namelijk: Hoe kan ik je redden?

Dat was het enige waar ik al die tijd op zat te wachten.

En dat is ook het enige wat écht waar is aan dit verhaal.

Ik moet gered worden, want ik bevind me in het Rijk der

Fabelen, een plek waar de tijd stilstaat en waar alle 

verhalen vandaan komen. Door deze vulpen komen ze 

de wereld in. En om de beurt krijgt iemand deze pen en

moet hij een verhaal verzinnen.

Die beurt is nu aan jou! 

Jij bent mijn opvolgster.

Jij neemt zo dadelijk mijn plaats in. Nog even en ik ben

weer in de mensenwereld, en jij verdwijnt in de mijne.

Dan red je mij door mijn plaats over te nemen en zelf een

verhaal te verzinnen. Zorg dat diegene die de pen vindt

aan jou gaat vragen:

Hoe kan ik je redden?
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Alsof ze uit een droom wakker wordt. Zo voelt Beau zich.

Ze is om de tuin geleid door Diederik, euh Luuk. Nog even

en zij zit zelf gevangen. Maar hoe …? Ze moet het Luuk

vragen voor het te laat is.

Luuk, help me alsjeblieft! Hoe kan ik me bevrijden? En hoe kan ik mijn

ouders en opa en oma geruststellen? Dit is toch afschuwelijk voor ze.

Gelukkig geeft Luuk meteen antwoord.

Je hoeft niet bang te zijn, Beau. Het is heerlijk om rond 

te zwerven in het Rijk der Fabelen. Al je dromen komen

daar uit. In de alledaagse wereld zal niemand je missen.

Als je terugkomt, zal er geen tijd verstreken zijn. Dan

word je gewoon wakker in het huis van je opa en oma. 

En dát je terugkeert, is net zo zeker als dat je nu zult 

verdwijnen. 

Het gaat erom dat jij nu zelf een spannend verhaal verzint. 

En dat kún je!

Je weet hoe je een verhaal moet vertellen. Lees maar terug 

in je dagboek. Je kent de juiste vragen. Je weet hoe je de

spanning kunt opbouwen. Je weet dat je een boeiende

hoofdpersoon nodig hebt.

Doe het nu zelf.

De pen laat zich vanzelf vinden. En alleen iemand met 

fantasie zal de vinder zijn. Verleid een ander met jouw

verhaal en laat je dan bevrijden. 

Vergeet dit nooit. Het is een belangrijke taak. Niet alleen

voor jou, maar voor iedereen.

Want wat is nu een wereld zonder verhalen?
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Je kunt het! Het komt goed! Je zult een geweldige tijd

beleven.

Na die laatste zin voelt Beau een prettige, zijdezachte,

warme wind. Ze wordt opgetild en meegevoerd. Ver weg.

Heel ver weg, naar het Rijk der Fabelen. 

En terwijl ze wegzweeft, valt ook het laatste restje angst van

haar af. Ze wil niets liever dan een verhaal bedenken. Ze is

trots dat zij hiervoor uitgekozen is.

Hoe zal ze beginnen? Het moet een spannend avontuur

worden …

Maar dat avontuur is weer een ander verhaal.
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Annemarie Bon   

Annemarie Bon heeft op een
laboratorium gewerkt. Dat duurde
niet zo lang. Daarna werd ze
journalist. Dat was ze een hele
tijd langer. Hoofdredacteur van
het kindertijdschrift Taptoe was
ze zelfs tien jaar. Nu is ze kinder-
boekenschrijfster en dat wil ze
altijd blijven. Annemarie Bon
schrijft voor kinderen van alle
leeftijden. Niet alleen verhalen,
maar ook boeken waar je wat van
leert, zoals De enige echte com-
plete gids voor spreekbeurten,
werkstukken en boekbesprekingen.
Annemarie Bon is niet bang om
zware onderwerpen aan te pak-
ken in haar boeken, maar de
meeste van haar boeken zijn
vooral vrolijk. Lees Weblog van
een antiheld maar eens.
Annemarie Bon is geboren in
1954. Ze is moeder van twee
grote zonen. Die zijn allebei 
handig met computers. Dat is
ook handig voor Annemarie, want
zij helpen haar met de computer
en haar site!
Wil je nog meer weten, kijk dan
eens op www.annemarie bon.nl.

Wil je meer lezen van Annemarie
Bon? Kies dan uit deze boeken:

Groeten van
Terschelling
Tijdens een storm
verliest een vracht-
schip 59 containers.
Die nacht spoelen op

Terschelling een half miljoen
schoenen aan. Voor Lucia is het
een droom die uitkomt. Ze is
twaalf en gaat na de vakantie
naar de brugklas. Tot nu toe
maakte haar moeder haar bijzon-
dere kleren zelf, maar Lucia wil
voortaan onopvallende merkkle-
ding dragen.

Ouders!?!
Sinds haar ouders
zijn gescheiden,
woont Sterre bij
haar moeder. Ze
heeft al een jaar

geen contact meer met haar
vader. Dat vindt ze wel zo gemak-
kelijk, nu heeft ze tenminste
geen last meer van ruziënde
ouders. Het vakantiekamp van
Sterre is net afgelopen, als haar
moeder onverwachts in het zie-
kenhuis belandt. Vanaf dat
moment verandert er ineens veel
voor Sterre, en dat is echt niet
gemakkelijk. Gelukkig heeft ze
op het kamp Kiki leren kennen.
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Mijn naam is: Beau van de Ven.

Leeftijd: 9 jaar 

Mijn hobby's zijn: jazzballet, lezen, schrijven, zingen.

Favoriete sport: jazzballet

Verhalen zijn altijd spannend te maken en je kan er je fantasie in kwijt.

Gertie Jaquet, Beau van de Ven, Annemarie Bon
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Zwijsen

Twee en toch één
Twee boeken met één rode draad. 

Lees je het ene boek dan wil je het andere boek 

ook lezen. De leesvolgorde maakt niet uit, 

maar ze horen bij elkaar.

Echte doorlezers dus!

Kijk in de boekwinkel voor nog
meer spannende Doorlezers
€ 9,95
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