
 

 

De ontmoeting met de tovenaar 
Het is JK en de vriendjes gelukt om de zeven stenen te vinden. De gekleurde stenen fonkelen in de 

schatkist. Maar wat nu? Ze zitten bij elkaar om de schatkist onder de wilgenboom en wachten op de 

oude wijze uil. Hij zit rustig op de onderste tak en lijkt geen enkele haast te hebben. De vriendjes 

schuifelen onrustig heen en weer. De uil kijkt niet op of om. Hij lijkt wel in gedachten verzonken. Maar 

dan opeens schraapt hij zijn keel en zegt: “Goed lieve vriendjes, zijn jullie er klaar voor?” 

De vriendjes geven geen antwoord. Ze hebben geen idee of ze er klaar voor zijn. Ze weten ook helemaal 

niet wat ze moeten doen, wat ze te wachten staat en eigenlijk zijn ze best bang voor het zwarte gat en 

zeker voor de tovenaar. Bij de gedachte aan hem alleen al lopen de koude rillingen weer over hun rug. 

Brrr.  

De uil kijkt de vriendjes nog steeds vragend aan. Maar omdat niemand iets zegt begint hij te vertellen: 

“Jullie hebben alle zeven kleuren van de regenboog gevonden. Zoals jullie zien zijn het hele mooie 

prachtige stenen. Maar ze zijn ook heel krachtig. Zeker als je ze samen gebruikt. En dat zullen jullie 

vandaag gaan ontdekken. Ik vertelde jullie eerder al dat het zwarte gat ook de bron is waar alles begint. 

De kleuren van de regenboog zijn er nu wel in verdwenen, maar als jullie ze in de vorm van een spiraal 

op de bodem van het zwarte gat leggen, zal er een spiraal van licht ontstaan. Die zal jullie weer uit het 

gat halen en tegelijk het zwarte gat dichtmaken.” De uil is stil en kijkt de vriendjes aan.  

De vriendjes slikken. Pfoe, het is nog moeilijker dan ze dachten. Het duizelt de vriendjes een beetje.  

Ze staan bij het gat. De stenen hebben ze in hun hand. Zullen ze de sprong wagen? Dan horen ze een 

akelige lach. Ze herkennen hem direct. Het is de machtige tovenaar. Het wordt plotseling heel donker, 

bliksemschichten knallen door de lucht en boven het zwarte gat hangt de tovenaar in de lucht. 

“Hahaha, jullie zijn te laat. Mijn krachten zijn nu zo groot geworden dat ik voorgoed het zwarte gat kan 

sluiten!” roept hij luid. 

De vriendjes kijken geschokt omhoog. Het zwarte gat sluiten. Maar dat mag niet. Dat kan niet. En toch 

gebeurt het. De tovenaar zwaait met zijn staf en langzaam aan wordt het gat kleiner en kleiner. “Snel, 

we moeten gaan!” roept Japie. Zonder enige aarzeling en zonder nog verder na te denken springen ze 

met de stenen via de bomen en vasthouden aan de rug van JK in het steeds kleiner wordende zwarte 

gat. Ze hebben geen idee waar ze aan begonnen zijn, maar één ding weten ze zeker: ze gaan de magie 

redden. 

Na wat een urenlange val lijkt in het zwarte niets raken de vriendjes de bodem van het gat. De herrie 

van de bliksemschichten is verstomd. Ze horen de tovenaar niet meer lachen. Het is muis en muisstil. 

“JK waar ben je?” vraagt Sofie, “Kun je wat vuur maken? Dan zien we weer wat.” JK probeert te snuiven, 

maar er gebeurt niets. “Ik denk dat magie hier niet mogelijk is,” zegt JK. “Maar wat dan wel? Hoe weten 

we nu waar we de stenen moeten laten?” vraagt Anton. “Wie heeft de stenen eigenlijk?” vraagt Japie. 

De vriendjes beginnen dwars door elkaar te praten. “Sttt,” zegt Lisa dan, “het helpt niet als we niet 

naar elkaar luisteren. Ik heb de stenen, maar ik weet niet waar ik ze moet neerleggen, ik weet niet 

welke steen welke kleur heeft. Ik zie geen hand voor ogen. We moeten een oplossing bedenken. We 

kunnen de tovenaar niet laten winnen en ik wil zeker niet de rest van mijn leven hier in dit gat blijven 

zweven.” De vriendjes mompelen door elkaar. Lisa heeft gelijk. 

“Ik zou willen dat ik me net zo moedig voelde als toen ik de rode steen uit de beek haalde,” zucht Isaak. 

“En ik zou willen we net zo creatief waren als toen we de oranje steen vonden,” zegt Mini. “En ik zou 

willen dat we net als toen met de gele steen bang zijn voor niets,” fluister Anton zachtjes. “Als de 

stenen nu maar zo konden fonkelen in het donker als dat ze in het licht deden,” mijmert Sofie. En met 



 

 

dat Sofie is uitgesproken worden de vriendjes stil. Niet omdat ze bang zijn, of het niet meer weten, 

maar omdat ze opeens allemaal tegelijk weten wat ze moeten doen. 

Het is alsof de vriendjes het tegelijk voelen en weten. En nog voor ze iets tegen elkaar hoeven te 

zeggen, voelen ze een warme stroom langs hun lichaam glijden. Een tinteling van opwinding gaat door 

ze heen en langzaam zien ze diezelfde energiestroom oplichten. Feller en feller, totdat er een gouden 

spiraal van licht om de vriendjes heen is gevormd. Grote banen licht cirkelen om ze heen. “We lijken 

wel op de planeet Saturnus,” zegt Japie lachend. De anderen lachen mee. Ze hebben weer licht in de 

duisternis. Wat een opluchting. 

De vriendjes zijn dan weer stil. De vriendjes kijken naar de spiraal en de ruimte vult zich met licht. Nu 

pas zien ze dat op de grond een zelfde soort platte spiraal ligt met zeven gaatjes erin. “Daar moeten 

de stenen in,” zegt Japie. Lisa legt de stenen één voor één in de gaten in de volgorde van de regenboog. 

En als ze de laatste steen neerlegt ontstaat er een grote heldere vonkenregen. De vriendjes worden 

bijna verblind door het licht. Een zee van kleuren komt uit de grond en via de spiraal gaan ze uit het 

zwarte gat. De vriendjes springen op de spiraal en worden als vanzelf door de energiestroom 

meegenomen omhoog. 

Ze worden uit het zwarte gat gelanceerd en dan horen ze een luide knal. Ze vallen op de grond en 

krabbelen snel overeind om te kijken wat er aan de hand is. Dan zien ze dat het zwarte gat is versteend 

en in het meer valt. Snel duikt Isaak erin om het te vangen. Als hij weer op het droge is kijken ze naar 

het stuk steen. Er zit de vorm van een spiraal in en de zeven stenen in de volgorde van de regenboog.  

“Wat mooi,” horen ze iemand zuchten. Ze kijken om en zien de tovenaar staan. Hij staat er beteuterd 

bij. Hij schuift heen en weer met zijn voeten over de grond. “Het spijt me dat ik de magie wilde laten 

verdwijnen,” zegt hij, “Maar ik was zo ongelukkig en zo alleen, dat ik wilde dat iedereen ongelukkig 

zou zijn. Maar nu ik heb gezien hoe jullie omgaan met elkaar en met uitdagingen op jullie pad, weet ik 

dat het verkeerd was.”  

De vriendjes kijken elkaar aan en dan naar de tovenaar. “Oh daarom deed je zo gemeen,” zegt JK, “Je 

hebt je hart gesloten. Net als ik vroeger. Toen deed ik ook zo boos tegen anderen.” De vriendjes 

knikken begrijpend. “Ik schaam me wel een beetje. Ik had bijna alles verpest,” zegt de tovenaar. Maar 

dat is nergens voor nodig vinden de vriendjes. “Iedereen zit wel eens in een zwart gat en ziet het dan 

niet meer zitten. Maar daar heb je vrienden voor. Om je dan te helpen, zodat je je hart open houdt. 

Want anders ga je steeds dieper het gat in. Maar door liefde kom je er weer uit,” zegt JK. 

Op het moment dat JK het zegt begrijpen de vriendjes eindelijk de rijmpjes. Die gaven ook elke keer 

een op en neer gaande beweging aan. Ze gaven tips over hoe ze om kunnen gaan met de uitdagingen, 

en met emoties en gedachten die ze tegenhouden, en hoe ze dat weer kunnen veranderen zodat ze 

wel hun doel zouden behalen. 

JK houdt de versteende spiraal in zijn handen. “Zullen we deze aan de tovenaar geven als herinnering 

dat als hij het zwaar heeft hij vooral zijn hart open moet houden en de liefde moet laten stromen?” 

Dat vinden de vriendjes een goed idee. De tovenaar is zo blij dat hij ze één voor één omhelst. En vanaf 

die dag hebben de vriendjes er weer een nieuwe vriend bij met wie ze vast en zeker vele magische 

avonturen gaan beleven. 
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