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Deel 2: Liefde overwint alles 
Op de schatkaart staan pijlen en drie kleine smaragdjes en één groot kruis met 

een smaragd aan het einde van een pad. De vriendjes kijken naar de kaart. 

“Herken jij iets, JK?” vraagt Japie. JK kijkt naar de kaart. Hij draait hem rond en 

houdt zijn hoofd schuin. “Ja, ik denk het wel.” zegt hij. “Kijk, dit is volgens mij 

het pad dat van de groene weide naar het meer van de oude wilgenboom 

loopt.” De vriendjes kijken naar de kaart. “Ik snap er niets van, maar als jij het 

zegt JK, dan vertrouw ik daar op,” zegt Lisa. “Laten we gaan,” zegt Japie. “Ik 

denk ook dat JK gelijk heeft. We volgen dat pad en dan komen we vast vanzelf 

waar we moeten zijn.” 

Sofie wil weer op de rug van JK gaan zitten. Maar wat ze ook probeert, ze lijkt 

wel door hem heen te stappen in plaats van bovenop hem. Opeens beseft ze 

wat er aan de hand is en roept uit: “JK, je bent aan het verdwijnen! We moeten 

opschieten, anders zien we je zo helemaal niet meer.” JK kijkt naar zijn 

klauwen. Ze zijn nu doorzichtig geworden. Hij vindt het doodeng. “Ik wil niet 

verdwijnen, ik wil bij jullie blijven,” zegt hij. “Het komt goed JK, wij zijn er toch? 

We gaan dit met zijn allen oplossen,” zegt Japie en hij slaat zijn arm om JK heen. 

“Kom we gaan,” zegt JK. 

JK gaat voorop, gevolgd door Otto de olifant. Daarna volgt de rest. Simon het 

jongetje met het rode haar heeft zich bij hen gevoegd en hij loopt achteraan. 

Ook Djoeke het meisje met de gouden haren gaat met hen mee. Ze lopen in 

een snel tempo, sommigen hebben moeite om het bij te houden. Enkelen zijn 

stil en anderen praten honderduit. Want behalve dat het heel belangrijk is dat 

zij de kleuren terugvinden, is het ook heel spannend. Wat zouden ze 

tegenkomen, zal het ze lukken? Wat is de schat, welke kleur vinden ze eerst? 

De vriendjes fantaseren erop los.  

Dan stopt JK opeens. Hij kijkt op de kaart en om zich heen. “Hier staat het 

eerste smaragdje getekend op de kaart. Ik weet zeker dat het deze plek is.”  
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De vriendjes verdrukken elkaar in hun enthousiasme om ook op de kaart te 

kijken. Simon wordt ruw naar achteren geduwd. Hij zegt niets. De anderen zijn 

snel overtuigd dat dit inderdaad de plek is die de kaart aanwijst. “Laten we 

goed zoeken, misschien vinden we hier wel een aanwijzing,” zegt Lisa. De 

vriendjes zigzaggen dwars door elkaar heen. Tussen de bomen, door de 

struiken, op de grond en onder stenen zoeken ze. Maar ze vinden niets. 

Simon ziet de aanwijzing. Hij probeert het te zeggen tegen de anderen, maar 

niemand luistert. Hij wordt boos en verdrietig en zondert zich af van de groep 

en loopt verder tussen de bomen. Hij schopt tegen een steentje. Hij wil ook 

helpen met het zoeken naar de kleuren, maar ze lijken hem niet te zien staan. 

Het is niet voor niets dat hij altijd in het bos is. Daar wordt hij niet elke keer 

geconfronteerd met het feit dat hij anders is. Hij is nu eenmaal niet heel druk, 

hij praat weinig en ziet er met zijn rode haar en sproeten ook apart uit. Logisch 

dat ze hem niet als vriendje willen. 

In gedachten verzonken loopt hij een stukje verder het bos in, tot hij ineens 

een zacht stemmetje hoort. Hij stopt en luistert aandachtig. Er klinkt een heel 

zacht gefluister. Hij kijkt om zich heen, maar ziet niemand. Dan hoort hij het 

weer. Zijn hart bonst in zijn keel, want hij is een klein beetje bang. Zouden het 

de rovers zijn waar Elfeline het over had. Of de boeven of piraten? Hij kan niet 

verstaan wat er wordt gezegd. Maar dan herinnert hij zich iets dat hij van zijn 

moeder heeft geleerd. Als je heel stil bent, en je stopt ook je gedachten, dan 

kun je alles horen wat je hart je wil vertellen. 

Simon gaat zitten tegen een boom en langzaam wordt hij stil. Heel stil. Dan 

hoort hij het gefluister weer, maar nu harder en duidelijker. “Ik hoor je wel, 

maar ik zie je niet,” zegt hij. “Wij zijn hier, overal om je heen. Wij zijn de 

bladeren, de bomen, de bloemen en de planten, wij zijn de vogels en de 

mieren, de mollen en de konijnen.  
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Wij zijn alles om je heen, en alles in jou,” hoort hij de stemmen zeggen. “Wat 

bedoel je, hoe kan dat?” antwoordt Simon verbaasd. “Jij zit hier en voelt je 

helemaal alleen, maar dat is niet zo.  

Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Iedereen is hierin een unieke 

schakel. Je moet het alleen willen zien.” De stemmen vallen stil. Simon denkt 

na. Dan beginnen de stemmen weer: “Wij zijn met zijn allen verbonden door 

liefde. Dat is de basis van ons bestaan. Zonder dat kan er geen magie stromen 

en zullen we niet gelukkig zijn. Dus als jij je hart sluit en je afzondert van alles 

om je heen, dan zul je ook niet kunnen voelen hoe perfect jij bent zoals je bent 

en hoe jij deel bent van het geheel. Belangrijk is dus dat je van jezelf houdt, 

dan zul je voelen hoe de liefde en magie altijd overal is.”   

De stemmen houden op en Simon zit nog verbaasd tegen de boom aangeleund. 

Hij kijkt om zich heen. Nu pas valt het hem op hoe mooi het bos hier is. De 

bloemen hebben prachtige kleuren, het gras wuift zachtjes door de wind. Hij 

snuift de geur van het bos op en voelt een warme stroom lucht door zijn 

lichaam gaan. Hij beseft nu pas dat hij degene is die zichzelf anders vindt, die 

zich afzondert en geen contact zoekt. Hij durft zichzelf niet te zijn en daardoor 

voelt hij zich dus altijd buitengesloten. Hij begrijpt nu wat zijn moeder altijd 

bedoelde met dat hij moest luisteren naar zijn hart. Hij besluit om zijn hart 

nooit meer te sluiten, want dat maakt hem helemaal niet gelukkig. 

Dan hoort hij Djoeke roepen: “Simon, Simon, waar ben je?” Hij staat op en 

loopt naar de vriendjes toe. Ze zijn nog druk aan het zoeken. Simon zucht eens 

diep, schraapt al zijn moed bij elkaar en zegt dan zelfverzekerd: “Jongens, hier 

moeten we heen. Deze kant op.” De vriendjes kijken hem aan. “Echt waar?” 

vraagt Japie. “Echt waar, ik weet het zeker,” zegt Simon. 

“Kom op jongens, Simon weet de weg,” roept Japie tegen de anderen. “Loop 

jij maar voorop, Simon.” Simon voelt een warme energie door zich heen gaan. 

Hij glundert van trots en loopt in de richting van de aanwijzing. De rest volgt en 

dan zien ze hem allemaal. En met Simon voorop vinden ze de andere 
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aanwijzingen snel. Het duurt niet lang meer of ze vinden de schatkist met 

daarin de eerste kleur, in de vorm van een mooie schat. Ook zit er de tweede 

aanwijzing in voor de zoektocht naar de volgende kleur: 

 

Wie haar zoekt kan zich bekoren 

Met een kleur vanuit liefde geboren 

Trots en sierlijk en vol kracht 

Zal zij zijn voor wie heeft bedacht 

Dat een wereld vol zonneschijn 

Alleen in een waar koninkrijk kan zijn 

Dus kijk niet naar beneden maar omhoog 

Dan vind je de volgende kleur van de regenboog 

 

De vriendjes stoppen de schat en het briefje veilig terug in de schatkist en dan 

gaan ze terug richting de groene weide. Ze zijn blij dat het ze gelukt is, maar ze 

weten dat ze er nog lang niet zijn. Dit is pas de eerste kleur. En ze moeten er 

nog zes. Zullen ze op tijd zijn? Gaan ze de magische wereld redden? JK kijkt 

opzij naar zijn vriendjes en een traan rolt uit zijn oog. Hij zou ze voor geen goud 

willen missen. Lisa ziet het en knipoogt naar hem. “Het komt goed JK. We 

houden zoveel van jou, dat zal de magische wereld redden.” 

Met de mooi gekleurde schat en de schatkist met het nieuwe rijmpje lopen de 

vriendjes snel terug naar de groene weide. Elfeline staat al op de uitkijk. Ze 

probeert naar de vriendjes te vliegen, maar haar vleugeltjes zijn al bijna 

verdwenen.  
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Ze roept: “En, hebben jullie de eerste kleur gevonden?” “Ja!” roepen de 

vriendjes tegelijk. Simon draagt de schat dicht bij zich en geeft hem aan 

Elfeline. “Hier,” zegt hij. En hij geeft haar ook de nieuwe aanwijzing. Elfeline 

leest het rijmpje. Ze kijkt bedenkelijk en zegt: “Ik heb nog geen idee wat dit 

rijmpje betekent, maar laten we het even laten rusten, dan gaan we eerst de 

schat naar de regenboog brengen.” 

De vriendjes knikken. JK stopt het rijmpje terug in de schatkist en legt de kist 

veilig onder een grote bessenstruik. Dan lopen ze met zijn allen met Elfeline 

mee. Elfeline loopt voorop. Het is gek om haar te zien lopen. Als ze bij de lege 

plek van de regenboog aankomen, houdt zij de schat omhoog. Ze raakt er de 

lege regenboog mee aan en dan komen er uit het niets fonkelingen en licht en 

kleurt de eerste baan van de regenboog rood.   

De vriendjes staren ademloos naar de regenboog. Ze wisten dat de regenboog 

iets magisch had, maar nu weten ze dat het echt magie is. “Dit moet voorlopig 

goed zijn om het verder verdwijnen van de magie te stoppen, of in elk geval te 

vertragen,” zegt Elfeline dan. “Maar zonder de andere kleuren kan rood niet 

blijven bestaan. Laten we snel naar de laatste aanwijzing kijken, misschien 

kunnen we een aanknopingspunt vinden voor de volgende kleur.” 

De vriendjes en Elfeline haasten zich terug naar de schatkist. Lisa opent hem. 

Ze wil het rijmpje eruit pakken, maar het is er niet meer. In plaats daarvan ligt 

er een schatkaart, met weer pijlen en 3 kleine smaragdjes erop en een groot 

kruis met een grote smaragd. “Een schatkaart, het is een nieuwe schatkaart!” 

roept ze uit. De vriendjes komen om haar heen staan. Elfeline pakt de kaart en 

kijkt ernaar. “Dit herken ik,” zegt ze. “Dit is in het verboden paradijs. Daar 

vinden jullie de tweede kleur. Haast je!” 

~ 


