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Deel 6: De zwarte vlek 
Tot laat blijven de vriendjes die avond op het plein. Ze lachen, dansen 

en vieren feest. Het lijkt bijna alsof ze de regenboogpoort al hebben 

gered. Tevreden gaan ze naar bed. Die week wordt er nog veel over 

gepraat. Ze hebben weer mooie dromen en spelen weer veel vaker 

samen buiten. Ze gaan zelfs alweer op avontuur in het bos.  

En als ze precies een week later op een ochtend wakker worden en weer 

een briefje van de elfjes vinden, haasten ze zich opgetogen naar het 

dorsplein om aan hun volgende schattenjacht te beginnen. 

Maar dan wordt akelig duidelijk dat ze er nog niet zijn, en slaat de 

feeststemming snel om. Want opeens wordt het donker, zo donker dat 

de kinderen geen hand voor ogen zien. Er is geen zon en het is windstil. 

De kinderen denken eerst nog dat er wolken voor de zon zijn geschoven 

en wachten rustig af. Maar als het na een minuut of twintig nog steeds 

gitzwart is raken ze in paniek.  

“Wat is er aan de hand?” “Waarom is het zo donker?” “JK waar ben je? 

Je moet ons helpen, je moet vuur maken.” Iedereen roept dwars door 

elkaar heen. Ze beginnen ook te lopen, maar botsen tegen elkaar op. Ze 

schreeuwen en sommigen beginnen te huilen. Niemand weet wat er 

gebeurt en wat ze moeten doen. 

JK en de wijze oude uil zitten buiten bij de grot als dit gebeurt. Ook zij 

zien niets. Alleen de uil lijkt nog wat schimmen te kunnen zien. JK hoort 

zijn vriendjes roepen, maar hij kan niet naar ze toe. Hij zou niet weten 

waar hij heen moet vliegen. Hij probeert vuur te spuwen, maar zodra 

het uit zijn mond en neusgaten komt verdwijnt het vuur direct in de 

gitzwarte nacht.  
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“Wat is er aan de hand uil?” vraagt JK. De uil kucht en zegt dan met 

serieuze stem: “Dit, JK, is de zwarte vlek.” “De zwarte vlek? Wat is dat?” 

vraagt JK. “De zwarte vlek is dat deel van de magische wereld waar geen 

liefde kan komen. Ieder mens heeft donkere plekken in zijn hart. 

Bijvoorbeeld angsten of gebeurtenissen waar ze liever niet aan 

terugdenken. Ook de magische wereld heeft zo’n plek. Die is lang 

geleden ontstaan toen de magische wereld dreigde te worden 

afgesloten van de mensenwereld. De magische wezens waren zo bang 

en hebben dagen in angst geleefd. Het was juist door hun angst dat het 

veel langer duurde dan nodig was. Maar dat begrepen ze niet. Ze 

begrepen ook niet waarom het gebeurde. En omdat ze hun hart niet 

open hielden, kon de liefde ze niet helpen. En werd het een donkere 

vlek in hun hart.” 

JK luistert aandachtig. “Als ik het goed begrijp hebben magische wezens 

dus ook, net als mensen, angsten. Werkt het ook bij de magische wezens 

zo dat als ze niet met liefde naar een gebeurtenis kijken en er iets van 

leren, maar het wegstoppen, dit hun hart gaat verzwaren?” De uil knikt. 

“Dat klopt.” “En is het ook zo dat zij dus ook moeten leren om niet in 

angst te blijven leven, maar juist door liefde de zwaarte lichter kunnen 

maken?”  

“Precies,” zegt de uil, “en zolang ze dat niet doen, wordt af en toe de 

zwarte vlek zichtbaar tussen onze werelden in. Dan wordt het hier en in 

de magische wereld gitzwart. En dat gebeurt ook als je je dromen wilt 

waarmaken. Juist als het lijkt alsof je er bijna bent, dan worden de 

zwarte vlekken ook zichtbaar.” 

JK is er stil van. Hij denkt terug aan de tijd toen hij bang was en zich van 

iedereen afsloot. Zijn dagen waren somber, donker en triest. Wat is hij 

blij dat hij zijn angsten met liefde kon bekijken en toch zijn dromen waar 
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ging maken. Nu beleeft hij elke dag magische avonturen en heeft hij vele 

vriendjes.  

“Wanneer gaat de zwarte vlek weg?” vraagt JK. “Dat weet ik niet. Het 

hangt nu af van de magische wezens. Zij moeten uit hun angst stappen,” 

antwoordt de uil. “Kan ik helpen?” vraagt JK. “Ja als jij al zichtbaar was. 

Maar de poort is nog gesloten. Dus het is nu aan je vriendjes om de 

wereld te verlichten.” 

JK denkt na. Ook al is hij niet zichtbaar, als er één ding is wat hij heeft 

geleerd is dat liefde in je hart zit. En dat ook al zie je elkaar niet, je toch 

met elkaar verbonden bent. Hij moet zijn vriendjes helpen en hij weet 

hoe. Hij staat op en vliegt weg. De diepe donkere nacht in. En op zijn 

gevoel vliegt hij naar het dorp. 

JK durft niet op het dorsplein te landen, want ook al is hij onzichtbaar hij 

kan nog steeds op zijn vriendjes terechtkomen. Dus blijft hij er hoog 

boven vliegen. Hij weet dat het geen zin heeft nu om bang te zijn, maar 

hij moet dapper zijn. Zijn vriendjes hebben het nodig. Hij luistert naar 

wat zijn vriendjes zeggen. Ze willen licht. Maar de zwarte vlek dooft elk 

licht, denkt JK, tenzij… Dan heeft JK een idee. 

Hij herinnert zich opeens dat als je hart overloopt van liefde dat je dan 

een gouden gloed uitstraalt. Een gloed die sterker is dan welk licht dan 

ook. Hij denkt aan zijn vriendjes en voelt de liefde in zijn hart. Hij denkt 

aan alle fijne momenten en alle magische avonturen. Hij denkt aan de 

knuffels, de feestjes en het plezier dat ze samen hebben. En dan gebeurt 

dat wat JK al hoopte. Zijn hart begint te gloeien en straalt een gouden 

gloed uit. JK zijn hart maakt een sprongetje. Het lukt! Het lukt! 

En hoe meer blije gedachten hij krijgt, hoe groter de gouden gloed 

wordt. Het verlicht steeds meer de hemel en raakt de harten van zijn 
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vriendjes. Het is een prachtig gezicht. De vriendjes zien de gouden gloed 

ook en hun angst verdwijnt. Ze beginnen te juichen en omhelzen elkaar. 

Ze turen de lucht in om te kijken waar de gloed vandaan komt. Maar 

natuurlijk zien ze JK niet. Maar dat hoeft ook niet. “Het is JK!” roepen ze 

uit. Ze weten zeker dat hun vriend is komen helpen. Er is niemand 

anders die er altijd voor ze is, die zo wijs is en altijd precies weet wat er 

nodig is.  

Hun harten vullen zich met liefde voor JK en voor elkaar. En de gouden 

gloed wordt groter en groter. En net zo snel als de zwarte vlek is 

gekomen, is hij weer verdwenen. De zon straalt aan de hemel alsof er 

niets aan de hand is geweest. De vriendjes zijn opgelucht en kijken om 

zich heen. Dan zien ze midden op het plein een hemelsblauwe schat 

fonkelen in het zonlicht.  

“Het is de vijfde schat!” roepen ze blij en voorzichtig stoppen ze hem bij 

de andere schatten. JK kijkt vanuit de lucht tevreden naar zijn vriendjes. 

Hij slaat een paar keer krachtig met zijn vleugels en vliegt weer terug 

naar zijn grot. Hij kan niet wachten tot hij weer zichtbaar is en hij zijn 

vriendjes kan omarmen. 

De magische wezens hebben ook al die tijd angstig weggedoken 

toegekeken. Ze hebben nooit geweten wat ze met de zwarte vlek 

moesten doen, maar nu weten ze dat bang zijn niet erg is, en dat je nooit 

moet vergeten dat liefde alles heelt. En alleen als je luistert naar je hart 

en naar elkaar kun je je dromen waarmaken, en heel vaak heb je daar 

de hulp van je vriendjes bij nodig. 

JK heeft een grote glimlach op zijn gezicht. Wat is hij trots. En hij en 

Elfeline besluiten om de volgende aanwijzing weer precies een week 

later in hun schatkistjes te doen. 
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Wanneer jij het niet meer weet 

En je de belangrijkste lessen vergeet 

Als de schaduw groter wordt dan het licht 

En het duister belemmert je zicht 

Dan is een vriend altijd nabij 

Zodat je samen kunt staan zij aan zij 

Met wijsheid liefde en kracht 

Kom je altijd door de donkerste nacht 

En welke droom je ook wilt beleven 

Alleen zo hou je de magie in leven 

Vergeet niet dat wat je oog ziet 

Valt bij de wijsheid van je hart in het niet 

Dus zoek nu snel de volgende kleur 

En open daarmee de magische deur 

 

En weer kijken JK, Elfeline en de wijze oude uil van een afstandje toe 

hopen dat het de vriendjes gaat lukken. 

~ 


