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Voorwoord 
De Regenboogschattenjacht 6.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

stromende zomer. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun ouders. Samen 

gaan we op zoek naar de zeven stenen om de hemelpoort te herstellen. Doordat de 

regenboogstenen eraf zijn, regent het onophoudelijk of is het kurkdroog. De balans is weg. 

Ook JK’s Magische Wereld is door enorme regenval één grote modderpoel. Als ontdekken dat 

een zeemeermin daardoor in nood is, aarzelen ze geen moment en gaan ze op zoek naar de 

stenen. 

Inhoud  

Na dagen onophoudelijk regenen besluit JK toch dat niets hem bij zijn vriendjes weghoudt. En 

dus gaat hij door weer en wind naar het dorp. Eenmaal daar verdwijnt de regen als sneeuw 

voor de zon en gaat de wateroverlast over in een dikke modder. De vriendjes besluiten naar 

de wijze oude uil te gaan, die direct weet wat er aan de hand is. 

Nadat de uil heeft gezegd dat ze stroomopwaarts de antwoorden vinden op hun vragen, 

ontdekken ze een zeemeermin die vast zit in de modder. Nadat zij vertelt wat er is gebeurd 

en hoe ze haar kunnen redden, weten ze direct dat ze een groot avontuur wacht. 

Schattenjachten  

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, ontdekken, hun eigen-

wijsheid vormen en vooral samen met jou genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol 

mooie herinneringen en een prachtig symbolisch aandenken. 

Ga er lekker voor zitten, maak het jezelf comfortabel en laat je meenemen op deze bijzondere 

reis. 

 

Liefs, 

Eveline 
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Deel 1: De overstroming 
JK de draak staart somber naar buiten vanuit zijn grot. Dikke druppels vallen in de modderige 

plas die de rand van zijn grot afbakent. Steeds meer wint het water terrein. Het komt nu al tot 

ruim een meter in zijn grot. Hij heeft al zijn spulletjes die bij de ingang stonden naar achteren 

moeten verplaatsen. Grote zandzakken liggen in het midden van zijn grot in de hoop dat als 

het water toch verder komt dat deze zijn spullen droog houdt.  

Het regent al dagen onophoudelijk. De beloofde zomer vol vrijheid, feestjes en gezelligheid is 

ver te zoeken. Iedereen zit binnen in hun huizen. Of beter gezegd dat wat er van over is. Het 

water uit de beken en rivieren is door de enorme regenval buiten zijn oevers getreden en vele 

holletjes, nesten en slaapplekken van de bosbewoners zijn overstroomd. De meeste vriendjes 

hebben een ander onderkomen gevonden, maar van sommigen weet hij niet waar ze zijn. Hij 

hoopt dat het water ze niet heeft meegenomen.  

JK heeft geluk dat hij hoog in de berg woont. Echt last van de overstromingen zal hij niet 

hebben, maar zijn vrienden des te meer. Hij tuurt door de regendruppels heen. Zo ver hij kan 

kijken is het grauw en donker. Geen zonnestraal te zien. In het dorp beneden ziet hij enkele 

lichtjes branden. De meeste huizen zijn echter dichtgetimmerd, omringd door zandzakken en 

grote zwarte plastic zeilen. Het lijkt wel een spookstad. 

De enorme waterval had velen overvallen. Het leek wel een oneindige wolkbreuk. JK had nog 

geprobeerd erdoor heen te vliegen om te kijken of zijn vrienden oké waren en of hij misschien 

iemand moest helpen. Maar er was zelfs voor zo’n grote sterke draak als hij geen doorkomen 

aan. Al snel was hij zo verkleumd en nat dat hij zijn vleugels nauwelijks meer kon bewegen. 

Alsof hij uren in de koude zee had gezwommen en alleen de warme zon hem nog kon redden. 

Zo voelde hij zich nu. Eenzaam. Koud. Lamgeslagen.  

Hij denkt aan de oude wijze uil. Hij had hem sinds de regenval niet meer gesproken. Zou het 

goed met hem gaan? Hoe zou het met bij het meer in het midden van het bos zijn? Zou die 

ook overstroomd zijn? Zoveel vragen en evenzoveel zorgen. Hij wist dat je zorgen maken geen 

zin heeft. Zijn moeder zei altijd: Zorgen moet je doen, niet maken. Hij wist dat ze gelijk had. 

Daarom hielp hij zijn vriendjes altijd. Hoe kan ik helpen, was zijn standaard vraag. En helpen 

deed hij graag.  

Het had hem en zijn vriendjes vaak magische avonturen opgeleverd. Vooral de 

Regenboogschattenjachten waren iedere zomer magisch. Ze planden die nooit, maar altijd 

gebeurde er iets met de regenboog waardoor zij op pad gingen op zoek naar de oplossing. Zou 

het dit keer ook iets te maken hebben met de regenboog? Zijn hart maakt een sprongetje. Hij 

was heel de tijd zo chagrijnig door de regen en alles dat er niet kon, dat hij helemaal niet had 

gedacht aan dat dit misschien wel zo bedoeld was. Misschien was dit gewoon wel het begin 

van een nieuw magisch avontuur. Zijn hart maakt een sprongetje. Dit moet hij met zijn 

vriendjes bespreken. Weer of geen weer. Hij moet naar ze toe. 

Snel pakt hij een groot plastic zeil en wikkelt het om zijn lijf, zijn poten en klauwen heen. Wel 

laat hij zijn vleugels vrij zodat hij nog kan vliegen. Hij doet een pet op zijn hoofd die hopelijk 
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de regen uit zijn ogen houdt en loopt naar het einde van zijn grot. De regen stort letterlijk ter 

aarde. “Niets of niemand houdt mij bij mijn vrienden vandaan. Waar een wil is, is een weg,” 

en met die woorden stapt hij dapper naar buiten, spreidt zijn vleugels en laat zich vallen in de 

donkere diepte. 

Met dat JK in de diepte springt en met al zijn kracht tegen de hevige regenval in zijn vleugels 

heen en weer beweegt, gebeurt er iets wonderlijks. Het lijkt wel alsof de regen uiteen wijkt 

voor hem. Zonder enige moeite vliegt hij verder naar het dorp. En ook daar wordt zijn komst 

direct opgemerkt. De ruimte om hem heen vormt zich als een grote bol. De regen komt er niet 

doorheen en een gouden licht omringt hem. Hij heeft het zelf niet in de gaten, maar in de 

donkerte van de regen schijnt zijn licht tot in de huizen. Door kieren en scheuren, door de 

kleine raampjes die nog open waren. Het verlicht de huizen en als vanzelf gaan langzaam 

deuren en ramen open. Nieuwsgierige blikken kijken naar JK. En hoe donker hun dag ook was, 

hoe groot hun verdriet en angst, hoe alleen ze zich ook voelden, het verdwijnt allemaal als 

sneeuw voor de zon bij de aanblik van JK.  

“JK!” Roepen de vriendjes en rennen naar buiten. De regen deert ze niet meer en ze omhelzen 

hun magische vriend. JK slaat zijn vleugels om hem heen. Zijn hart stroomt over van liefde. 

Ook de vriendjes lachen en knuffelen elkaar. Wat hebben ze elkaar gemist. Het gouden licht 

van JK wordt groter, de bol rondom hem gaat ook over op zijn vriendjes en tegelijkertijd neemt 

de regen af tot het volledig stopt. Een golf van opluchting gaat door het dorp.  

“JK, je hebt ons gered. Je hebt de regen laten verdwijnen!” Opgewonden springen en dansen 

de vriendjes om hem heen. “Ik geloof niet dat ik die kracht heb. Maar dat er iets bijzonders 

aan de hand is, dat is precies wat ik jullie kom vertellen. Ik denk namelijk dat we weer een 

Regenboogschattenjacht moeten doen. Deze regenval was niet bedoeld om ons ellende te 

brengen, maar om ons weer meer te leren over het leven. Net zoals alle andere 

schattenjachten.”  

De vriendjes kijken JK aan. Ze weten direct dat hij gelijk heeft. “Kom laten we naar het meer 

in het bos gaan. De oude wijze uil kan ons vast meer vertellen.” 

Zo snel als ze kunnen gaan ze naar het meer. Na vele valpartijen in de modder en evenzoveel 

omwegen omdat ze simpelweg niet verder konden door al het water, komen ze bij het meer 

aan. Nu de hevige regenval  is gestopt en de zonnestralen tevoorschijn komen en door de 

bladeren heen op het water schijnen, ziet het er ondanks de chaos eigenlijk adembenemend 

uit. De laatste regendruppeltjes flonkeren in het zonlicht en een prachtige regenboog vormt 

zich boven het water. Het wateroppervlak is stil en de enkele druppels die nog vanaf de takken 

van de bomen in het meer vallen brengen kleine kringeltjes teweeg. De stilte is voelbaar. Niet 

meer uit angst voor wat er komen gaat, maar als een belofte voor iets nieuws. Dieren komen 

uit hun holletjes, kruipen vanuit de toppen van de bomen naar beneden en als de vriendjes 

bij de wilgenboom komen, zit de oude wijze uil al op hun te wachten op de onderste tak die 

nu nog maar net boven het water uitsteekt. 

Hij glimlacht. “Ah daar zijn jullie. Dat heeft lang geduurd.” 

“Lang geduurd? We konden niet eerder komen.” Zegt JK. “Is dat zo?” vraagt de uil.  
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De vriendjes kijken elkaar aan. Het wordt nu al geheimzinnig. “Ja. De regen hield ons tegen.” 

“Wanneer kwam de zon tevoorschijn? Toen jullie zaten te wachten tot de regen stopte of toen 

jullie ondanks de regen elkaar opzochten?” De uil kijkt ze triomfantelijk aan.  

“Toen we elkaar opzochten.”  

“Precies. En dat is wat de regen jullie vertelde. Er komt een nieuwe wereld aan. En om daar te 

komen mogen jullie je door niets tegen of bij elkaar weg laten houden. Het water zal snel 

wegtrekken. Dan blijft de modder achter, als vruchtbare mest voor de aarde, zodat er nieuw 

leven kan groeien. Dat zal niet zomaar gaan. Jullie zullen een opdracht moeten vervullen. 

Want de modder verbergt ook het grootste geheim. Volg de waterstroom en jullie zullen dit 

geheim ontdekken. Onthoud goed dat jullie dit alleen samen kunnen oplossen. Verbinden met 

elkaar, liefde voelen en elkaar helpen dat is de magie die jullie zal helpen.” 

De uil is nog niet uitgepraat of hij is al weer weggevlogen. Zoals altijd laat hij de vriendjes wat 

verward achter. Maar ze weten nu dat deze verwarring niet erg is en hun veel moois gaat 

brengen. Ze kijken om zich heen. De uil had gelijk, het water trekt zich alweer terug.  

“Laten we de waterstroom volgen,” zegt JK.  

“Ja! Wie weet waar het ons brengt.”  

En zo gaan ze op pad.  

Op naar een nieuw avontuur. 
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Deel 2: De zeemeermin 
 

JK en zijn vriendjes lopen langs het meer naar de waterstroom die normaal gesproken maar 

heel klein is. Een beekje niet veel breder dan een halve meter komt vanuit een grote ven 

achter de duinen hier in hun bosmeertje uit. Het brengt fris, helder en koel water dat zeker op 

zomerse dagen verfrissing brengt in het bos. Echter nu is de beek veel breder en het water is 

diep rood en troebel door de modder. De grond naast de beek is drassig en de vriendjes zakken 

er flink in weg. Bij elke stap die ze zetten, zuigen hun voeten vast in de modderige aarde.  

“Dit wordt een zware tocht,” zucht Sophie. Anton knikt.  

Terwijl de zon steeds meer ruimte inneemt en de grijze regenwolken oplossen, ploeteren de 

vriendjes dapper door. Ze weten dat de stroom een flink eind richting het oosten gaat. Daar 

komt die uit in het grote duinmeer. Het water is daar fris en zoet. De duinen erachter 

beschermen ze tegen de koele zeewind en dus komen ze er vaak al op de eerste zonnige 

lentedagen om te zwemmen. Nou ja niet iedereen. Want het water is daar wel heel koud. 

Alleen Otto de olifant heeft daar geen last van, maar hij heeft dan ook een dikke olifantshuid.  

Terwijl ze stapje voor stapje de stroom volgen zien ze hoe het water het bos heeft veranderd. 

Overal zijn modderpoeltjes, waterplassen, omgevallen bomen, en zelfs nieuwe 

waterstroompjes. Het bos komt langzaam ook weer tot leven en vele bosdieren zijn hun 

huisjes aan het schoonmaken en heropbouwen. Vogeltjes fluiten en bijen zoemen. Het is bijna 

alsof het een normale dag is. Toch hangt er iets vreemds in de lucht. De energie is voelbaar 

prikkelend. Het verwart de vriendjes. Toch gaan ook zij langzaam mee met het vrolijke 

gekwetter van de vogels. 

“Misschien kunnen we zo nog wel even zwemmen?” zegt Anton opgewekt.  

Dat vinden ze een goed idee. Alleen JK krijgt direct een rilling over zijn rug. Hij houdt van 

zwemmen, maar dit meer is heel erg diep. Daardoor is het water in het midden donker blauw, 

bijna zwart. Brr. Hij rilt alweer als hij eraan denkt. Hij is bang voor die donkere diepte. Wat zou 

erin leven? Hij durft daarom ook nooit verder dan de rand van het water. Zijn vriendjes lachen 

er vaak hartelijk om. Zo’n grote draak en dan bang voor het diepe water. Hij kan er vast en 

zeker zo naar de bodem duiken. Maar JK moet er niet aan denken. 

Als snel komen ze aan bij de zandvlakte. Alleen waar normaal kleine vennetjes liggen, is nu 

ook hier één grote modderpoel. Tot zover ze kunnen kijken. Belletjes komen omhoog uit de 

modder en spatten erboven uiteen. Het zonlicht kaatst erop, waardoor kleine regenboogjes 

ontstaan. Het is een magisch gezicht. Het geeft de vriendjes extra energie om door te lopen. 

Als ze straks bij de grote ven zijn kunnen ze vast uitrusten en zal ook wel duidelijk worden wat 

de uil bedoelde. 

De tocht is zwaar en de vriendjes raken moe. Niemand zegt meer iets. En op de enkele 

meeuwen na die hoog in de lucht krijsen, waardoor ze weten dat ze bijna bij de duinen zijn, is 

het verder muisstil. Tot ze iemand horen roepen:  

“Help! Help! Is er iemand? Help me dan toch!” 
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De vriendjes rennen zo hard ze kunnen richting het geschreeuw. Dan zien ze in het midden 

van de grote ven, die een kolkende rode massa is geworden door de modder, een zeemeermin 

bovenop een rots zitten. De vriendjes proberen naar haar toe te gaan, maar hoe dichter ze bij 

de zeemeermin komen hoe verder ze wegzakken in de modder.  

“We willen je helpen, maar komen er niet bij. Hoe ben jij daar vast komen te zitten?” vraagt 

JK. 

“Ik was aan het zwemmen in de grot in de duinen en toen opeens kwam er een enorme golf 

water de grot binnen. Er ontstond een draaikolk en ik werd meegesleurd. Voor ik het wist 

kwam ik hier terecht en toen opeens zakte het water weg en bleef deze stinkende rode massa 

over. Daar kan ik niet in zwemmen. Dus kan ik niet weg. Ik wil terug naar mijn familie.” 

De vriendjes kijken de zeemeermin aan. Ze snikt luid. Ze willen haar graag helpen maar hoe. 

“Wat kunnen wij doen?” 

“Zorg dat het water terugkomt. De balans is weg. Eerst was er teveel water, nu te weinig.” 

“Hoe doen we dat?” vraagt Isaak. 

“Jullie moeten op zoek naar de zeven regenboogstenen. Die zijn losgeraakt van de magische 

poort die zich in de grot in de duinen bevindt. Die poort bewaakt de hemelsluizen. Iemand 

heeft ze open gezet en daardoor bleef het onophoudelijk regenen. Door de enorme 

waterkracht zijn de regenboogstenen echter losgegaan en daardoor werden de sluizen naar 

de buitenwereld weer gesloten. Nu is er geen balans meer. Geen stroming. En als dat niet snel 

hersteld wordt gaat alles dood.” 

De vriendjes schrikken bij deze woorden. Ze wisten al dat dit een bijzonder avontuur zou 

worden, maar nu hebben ze ook nog eens een heel belangrijke taak erbij gekregen. 

“Hoe vinden we die stenen?” vraagt Sophie. 

“Volg de kleuren van het water. In elke stroom vind je een regenboogsteen. Voor dat het 

waterpeil zakte zag ik een rode gloed. Het was de eerste steen. Ik heb hem net kunnen pakken 

en zo wist ik direct wat er mis was. Neem deze steen en ga stroomopwaarts. Dan zul je de rest 

vinden. Maar ga snel. Want ik kan niet lang zonder water.” 

De vriendjes kijken elkaar aan. JK vliegt naar de zeemeermin toe om de steen aan te pakken, 

maar zijn klauwen zijn te groot en hij stoot de steen bijna uit haar handen. “Laat mij maar,” 

zegt Ferdy de meeuw. Hij had van een afstandje meegeluisterd. “Ik wil helpen.” Hij pikt de 

steen uit de handen van de zeemeermin en geeft hem daarna aan Sophie en vliegt weer weg. 

Ze kijkt naar de steen die fonkelt in het zonlicht.  

“Wees niet bang lieve zeemeermin, wij gaan je bevrijden.” 

“Dat is lief van jullie. Heel lief.”  

Vol vertrouwen en goede moed stappen de vriendjes door de rode modder. Ze weten niet 

hoe, maar wel dat ze dit kunnen. Zoals ze altijd alles samen hebben gedaan. 
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Deel 3: Het ijzeren hek 
 

Met de rode steen stevig in haar handen loopt Sophie door de rode modder. Ze heeft eigenlijk 

een enorme hekel aan vieze schoenen. Maar voor de zeemeermin doet ze alles. Ze had 

vroeger wel eens gedroomd, dat zij een zeemeermin was. Ze was in een enorme grote grot 

met allemaal andere zeemeerminnen. De muren van de grot waren bezaaid met kristallen en 

door een kleine opening boven in de grot scheen het zonlicht, waardoor de kristallen oplichten 

als sterren en het water zo helder blauw werd, dat het leek alsof ze in de hemel zwom. Het 

had nooit anders geleken dan een mooie droom, maar nu kreeg ze toch ergens het vermoeden 

dat die grot nog wel eens echt kon bestaan.  

De wolken zijn nu helemaal weg en de zon schijnt warm en zacht op de vriendjes. Ook het 

water lijkt erdoor te verzachten, want langzaam aan wordt de dieprode modder steeds lichter. 

Het is ook niet meer zo woest en dik. Ze lopen er steeds makkelijker doorheen. 

“Kijk,” roept Isaak opgewonden. “Hier kleurt de stroom oranje. Zouden we hier dan ook de 

oranje steen kunnen vinden?” 

Ze weten ondertussen dat de eerste steen rood is en daarna volgt oranje, geel, groen, 

hemelsblauw, donkerblauw en violet. Dit moet dus een teken zijn. Precies zoals de 

zeemeermin had gezegd.  

“Ja dat is heel leuk, maar deze hele stroom is hartstikke breed. Die steen kan wel ergens in het 

midden liggen. En hoe lang blijft die oranje? Zover als ik kan kijken is die oranje. We vinden 

die steen nooit. Dit is echt onbegonnen werk. Ik ga echt niet op mijn handen en knieën door 

die modder kruipen.” Isaak staart met zijn handen in zijn zij met een grote frons op zijn 

voorhoofd naar de rest. 

“Hè Isaak, niet zo klagen. Jij bent soms echt een zwartkijker.” Zegt Lisa. 

De vriendjes moeten lachen. Niet alleen omdat Isaak beteuterd staat te kijken, maar ook en 

vooral omdat Isaak juist bekend staat vanwege zijn gitzwarte ogen. Ooit waren ze er bang van, 

maar nu weten ze dat als iemand anders is, hem dat juist ook uniek maakt.  

“Kom laten we even verder kijken. Er is vast wel ergens een aanwijzing.” Zegt JK. 

Ze lopen verder stroomopwaarts en verkennen ieder stukje van de oranje modder. Sommigen 

stappen aan de rand in de modder en voelen met hun handen over de grond. Anderen vliegen 

eroverheen van kant tot kant en weer terug. En JK baant zich met grote passen naast Otto in 

het midden een weg. Gelukkig is het hier niet al te diep en voor grote dieren zoals zij is het 

nog best te doen.  

“Au!” roept JK opeens. 

De vriendjes kijken hem aan. “Wat is er JK?” 

“Ik weet het niet. Maar hier zit iets.” Hij wroet met zijn hand door de oranje massa. “Het is 

hard. Het lijkt wel een hek. Ja het is een hek!” 
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De vriendjes verzamelen zich bij de plek waar JK staat. Met woeste bewegingen veegt hij de 

modder aan de kant om zijn vriendjes te laten zien wat hij heeft ontdekt. Het lukt niet 

helemaal, want de modder blijft terugstromen, maar de vriendjes kunnen toch al snel de 

puntige toppen van een groot roestbruin hek onderscheiden dat dwars in de modder staat.  

“Waar is dat hek voor? Die heb ik nooit eerder hier gezien.” Zegt Anton. 

“Misschien stond die altijd al onder water. Maar dat is dan ook gevaarlijk. We hadden er zo in 

vast kunnen komen te zitten.” Zegt Lisa. 

“Natuurlijk! Dan zit de oranje steen daarin vast. Dat kan niet anders!” roepen ze tegelijk. 

“Maar hoe krijgen we die eruit?”  

JK heeft een idee. “Als ik nu eens heel hard ga blazen dan blaas ik de modder weg. Ik kan niet 

alle modder tegelijk wegblazen, maar wel iedere keer een stukje. Als we zo van de ene kant 

naar de andere kant gaan, dan moeten we die steen vanzelf vinden.” 

De vriendjes zijn het ermee eens. JK begint te blazen en stukje voor stukje bewegen ze langs 

het hek. Behalve veel modder dat in de rondte vliegt, zien ze echter niets. JK haalt nog een 

keer diep adem en blaast dan weer op zijn aller hardst uit. Een flinke klodder komt in het 

gezicht van Lisa.  

“Gatver!” roept ze uit terwijl ze met haar handen de modder van haar gezicht probeert af te 

halen. 

De vriendjes kijken haar aan en moeten lachen. Haar gezicht is een grote oranje smeerboel en 

Lisa maakt het met haar driftige bewegingen alleen maar erger.  

“Niet zo klagen Lisa, oranje staat je niet.” zegt Isaak lachend.  

Dan moet ook Lisa lachen. Ze veegt de laatste stukjes modder uit haar gezicht en kijkt naar JK. 

“Sorry Lisa,” zegt hij en blaast tegelijkertijd weer vol in de modder. Lisa wil net ‘het is ok’ 

zeggen als ze iets ziet glinsteren. “Kijk JK, daar!” roept ze. 

En jawel daar zit de oranje steen vast in het hek. Ze vangen er nog net een glimp van op voor 

de modder weer terug zakt.  

“Nu komt het aan op teamwerk jongens,” zegt JK. “Ik blaas en jullie pakken samen de steen.” 

JK neemt zo’n grote hap lucht dat zelfs zijn wangen er bol van worden. Dan blaast hij uit. 

Langzaam, maar krachtig. Zodat zijn vriendjes de tijd hebben om de oranje steen te pakken. 

Na even morrelen aan de steen komt hij los.  

“We hebben hem!” Blij springen ze op en neer. Hun vreugde duurt alleen niet lang. JK heeft 

geen lucht meer en de modder stroomt met zo’n snelheid terug dat ze niet kunnen wegkomen. 

Nu zitten ze allemaal onder de oranje smurrie. Gelukkig kunnen ze erom lachen en al snel volgt 

een moddergevecht tot JK zegt dat ze toch echt verder moeten. En daar heeft hij gelijk in. 
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Deel 4: Het duinzand 
  

Nadat ze zich weer een beetje hebben gefatsoeneerd en ze niet meer lijken op 

moddermonsters lopen de vriendjes verder stroomopwaarts. De stroom is nu al lichtoranje, 

minder dik en dus gaat het lopen ook makkelijker. Het is net alsof ze aan het wadlopen zijn, 

wat ze ooit een keer samen hadden gedaan. Hun voeten plakken nog wel wat in de modder, 

maar de rest beweegt er bijna moeiteloos doorheen. Het voelt zelfs wel grappig. Bij iedere 

stap voelen ze een zuigend effect van de modder en als ze hun voet weer optrekken komen 

er allemaal belletjes omhoog uit de diepte.  

Ze zijn ondertussen kletsnat van de modder en het water. Maar gelukkig schijnt de zon fel en 

hebben ze het niet koud. En doordat de onderlaag nog modderig is en de zon door het water 

erop schijnt, komt er een gouden gloed vanuit de diepte omhoog. Het is alsof de zon zowel 

boven als onder hun is. Ze worden er vrolijk van en zingen liedjes en fluiten een deuntje. Ze 

lachen en sommigen proberen zelfs te zwemmen in de ondiepe bovenlaag. Het is net alsof er 

niets aan de hand is.  

Ze gaan er zo in op, dat ze zelfs een tijdje op dezelfde plek blijven. JK is in het water gaan zitten 

en speelt met de zonnestralen. Anton en Isaak spartelen in het water en Otto speelt voor 

fontein en spuit flinke waterstralen uit zijn neus. Zo vergeten ze gewoon, dat ze op zoek 

moeten naar de gele steen. Tot ze opeens een zachte toon horen, luid genoeg om te horen, 

indringend genoeg om kippenvel van te krijgen, maar toch duidelijk niet uit hun directe 

omgeving. 

De vriendjes kijken om zich heen. Ze hebben het allemaal gehoord.  

“Waar kwam dat geluid vandaan?”  

Ze luisteren aandachtig. Weer horen ze het geluid, alsof een sirene ze roept. Lang, eentonig, 

hoog en schril.  

Opeens weten ze het weer.  

“De zeemeermin! We moeten op zoek naar de gele steen!” 

Snel verzamelen ze zich weer. Ze turen over en in het water dat nu duidelijk een gele kleur 

heeft. Maar ze zien niets opvallends. Ze besluiten om in een rij zij aan zij door de stroom te 

gaan lopen. Het water kietelt tegen hun benen. En terwijl ze erdoor heen lopen laten ze een 

spoor van belletjes achter. Op een gegeven moment echter wordt de grond steviger onder 

hun voeten. 

“De modder is weg. Voelen jullie dat? Ik zak er niet meer in weg.” Isaak stapt op en neer met 

zijn voeten en het water spettert in het rond. 

JK zakt door zijn knieën en reikt naar de bodem. Als hij zijn hand omhoog haalt, zien de 

vriendjes dat het zand is. Ze weten direct dat ze op de goede weg zijn. Het water is nog geel 

door de kleine stofdeeltjes die erin dwarrelen en reflecteren in de zon. Kleine fonkeltjes 

kleuren het water.  
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“Hier moet de gele steen zijn. Dat kan niet anders.” zegt Otto. 

De vriendjes kijken in het rond, voelen over de bodem met hun handen en voeten. Ze vinden 

niets. Beteuterd kijken ze elkaar aan.  

“Wat moeten we nu doen?” vraagt Lisa. “Zo vinden we de steen niet. Wat zou de oude wijze 

uil doen?”  

“Die zou jullie adviseren om vooral meer te doen en minder af te wachten. Als je succes wilt 

hebben, moet je er wel iets voor doen. Het komt je niet zomaar aangevlogen.”  

De vriendjes moeten lachen. Natuurlijk is de oude wijze uil er als zij hem nodig hebben.  

“Succes!” zegt de uil, knipoogt en vliegt weer weg. 

Ze weten wat ze moeten doen. Ze maken van allerlei materiaal dat ze naast de stroom vinden 

scheppen. En daarmee stappen ze het water in en wroeten de zanderige bodem om. Meter 

voor meter zoeken ze zo af.  Maar zonder enig resultaat.  

“We moeten verder stroomopwaarts,” zegt Sophie.  

“Hoe weet jij dat?” vraagt Anton. 

“Dat weet ik niet. Dat voel ik. Hier ligt de steen niet. Er is geen teken en dus kunnen we niet 

anders dan verder stroomopwaarts gaan.” 

“Dus omdat jij het voelt, moeten we dat doen? Misschien is het wel verkeerd en dan? Dan 

moeten we weer terug. Of nog erger, dan is het te laat voor de zeemeermin. Ik weet het niet 

hoor.” Zegt Otto. 

“Wat moeten we dan? Er moet ergens een teken zijn. Dat kan niet anders.” JK kijkt in het rond. 

De vriendjes volgen zijn blik.  

“Daar die duin. De zon schijnt er precies op,” JK wijst naar de duin iets verderop. Het licht van 

de zon wordt weerkaatst door het gele zand. “De stroom gaat ook daarheen. Sophie heeft 

gelijk. We moeten die volgen.” 

De vriendjes lopen snel verder stroomopwaarts tot ze bij de duin komen. De stroom lijkt er te 

stoppen. Alsof het water uit het niets tevoorschijn komt. Wat nu? Barto de bever weet wel 

raad en begint te graven. Na een tijdje heeft hij een grote opening gegraven in duin die de 

vriendjes stutten met allerlei takken en dikke modder.  

“De stroom komt uit de duinen. Dat wist ik helemaal niet. Zou deze tunnel naar de grot leiden 

waar de zeemeermin het over had?”  

De vriendjes kijken met open mond naar de waterstroom die verder de duin ingaat via een 

voor hun tot nu toe onbekende en onzichtbare tunnel. Hun aandacht wordt getrokken door 

een felgele glinstering. Ze weten direct wat het is. De gele steen. 

Snel pakken ze hem uit het water. Ze weten wat ze te doen staat. En ook al vinden ze het 

doodeng, ze stappen de tunnel in de duin in. Op zoek naar de volgende steen. 
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Deel 5: Het algenlicht 
 

Zodra de vriendjes door de opening zijn geklauterd, stort die in. Verschrikt kijken ze achterom. 

Hoe komen ze er nu weer uit? Een angstig gevoel bekruipt ze. Maar ze weten ook dat ze niet 

terug kunnen nu. Ze hebben de zeemeermin beloofd haar te redden. En eigenlijk zijn ze ook 

super benieuwd wat er binnen deze duin is. Hij lijkt wel hol te zijn. Zou de grot hierin zitten? 

Zou het een geheime plek zijn? Hoe kan het dat de magische wezens dit niet weten? Wat heeft 

dit te betekenen? Dit verandert alles. 

In gedachten verzonken lopen de vriendjes voorzichtig door het koele water in de tunnel. De 

wanden zijn van zand. Ze raken ze zachtjes aan met hun handen. Toch stort het zand niet in. 

Het is alsof het aan elkaar blijft zitten door een of andere magische kracht. Een zachtgeel licht 

straalt uit het zand. Zo lijkt de zon ook hier in de tunnel te schijnen. De stroming is hier minder 

sterk dan buiten de duin. Zachtjes stroomt het langs hun benen.  

De vriendjes zetten hun voeten voorzichtig neer, want de bodem is glad. Het licht van het zand 

komt tot net in de bovenlaag van het water. Ze kunnen dus niet zien wat er op de bodem ligt. 

Maar het voelt harder dan de modder en het zand buiten. En dat is wel een fijn gevoel nu ze 

omgeven zijn door zand dat voor hun gevoel ieder moment kan instorten. 

Isaak loopt zoals altijd voorop. Niet alleen omdat hij vaak de dapperste is, maar ook omdat 

zijn donkere ogen juist in het donker alles zien. Toch blijkt ook het donkere deel van het water 

voor hem geheimen te hebben. Plotsklaps glijdt hij uit en met een smak belandt hij in het 

water dat in grote druppels opspat tegen de wanden waardoor het licht eventjes gedempt 

wordt. Een rilling loopt over de rug van de vriendjes. Zo in het donker is het toch best eng. 

Gelukkig droogt het zand snel en als ze weer wat zicht hebben, staat Isaak ook alweer 

overeind. Althans hij staat gebukt naar het water te turen. 

“Wat is er Isaak, wat zie je?” vraagt Lisa. 

“Ik weet het niet precies. Ik heb eigenlijk net iets meer licht nodig. JK kun je hier vuurspuwen?” 

“Ik weet het niet. Ik kan het proberen. Maar ik weet niet of daardoor de tunnel instort. Weet 

je het zeker dat je het nodig hebt?”  

“Ja. Ik weet dit zeker. Er is iets onder ons en ik wil weten wat.” 

“Hè bah Isaak doe niet zo eng.” Lisa en Anton huppen direct van een ene been op het andere. 

“Bedoel je een monster?”  

Lisa is ondertussen op de rug van Otto geklommen. “Mij niet gezien dat ik hier nog langer in 

dat water blijf staan.” 

Isaak moet lachen. “Nee geen monster. Kom JK maak eens wat extra licht hier. Blaas het maar 

tot vlak boven het water.” 

JK doet wat Isaak vraagt en de vriendjes kijken verwachtingsvol naar Isaak en naar het 

wateroppervlak. Dan zien ze wat Isaak bedoelt. De bodem van het water is bedekt met keien 
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met daarop zacht glanzende algen. Ze wuiven heen en weer door de stroming en fonkelen in 

het licht van het vuur van JK. Ze dachten dat het slechts water was, maar nu zien ze dat er 

leven is. Want als er algen zijn, dan is er ook zuurstof en zijn er ook diertjes. Ze voelen hoe hun 

hart een sprongetje maakt. Dit betekent dat ze echt dichtbij de grot zijn waar de zeemeermin 

vandaan kwam.  

“Maak nog eens wat vuur, ik zie nog wat.”  

Isaak steekt zijn hand diep in het water en woelt door het zeewier heen. En als JK weer vuur 

spuwt, zien de anderen dit ook. Door de beweging van de algen komt er een soort groene 

glitter vrij. Kleine stofdeeltjes die oplichten. En door de werveling die ontstaat door de 

beweging van de handen van Isaak in het water komen al die deeltjes samen in een magische 

stroom. Het lijkt op een sterrenregen, een meteorietenstorm die zich door het heldere water 

verder stroomopwaarts beweegt. 

“Die moeten we volgen. Die brengt ons bij de groene steen, dat kan niet anders.” 

De vriendjes volgen het lichtjessnoer in het water verder stroomopwaarts. Het danst 

erdoorheen, duikt in het donkere deel van het water en komt weer omhoog om het gele licht 

van het zand te versterken. Het is een prachtig gezicht. De vriendjes zijn zo gefascineerd 

erdoor dat ze niet in de gaten hebben, dat ze ondertussen steeds dieper naar beneden de duin 

in lopen. Wat heel gek is, want ze lopen tegen de stroom in.    

Na een tijdje stopt de fonkelregen en zien ze dat de algen tot aan het wateroppervlak groeien. 

Het water kleurt daardoor helder groen. Als een glooiend grasveld in de middagzon.  

“Hier moet de groene steen zijn.” 

De vriendjes knikken. Het water is wat dieper. De meesten kunnen nog wel staan, maar 

sommigen moeten zwemmen. Zo ook Roy. Maar dat geeft niets. Hij houdt van water en is 

zoals ze dat noemen ‘een echte waterrat’. Hij duikt in het water, zwemt lange slagen onder 

water tussen de algen door en komt dan weer buiten adem boven water.  

“Ik voel me hier als een zeemeerman,” zegt hij lachend. 

“Dan weet jij vast de steen te vinden,” zegt JK. 

Roy neemt een grote hap lucht en duikt weer onder. En jawel als hij na lange tijd boven water 

komt, heeft hij de fonkelende groene steen in zijn handen. 

“Wow,” zegt Lisa “Wat mooi. Ik zou willen dat ik hem had gevonden.” 

“Ieder heeft zijn eigen talenten Lisa. Geen zorgen. We zijn allemaal een stukje van de puzzel. 

En alleen samen maken we hem heel.” JK slaat een arm om haar heen en geeft haar een 

knuffel. 

Hij heeft gelijk. Soms vindt ze dat nog lastig. Maar gelukkig zijn haar vriendjes er altijd om haar 

te helpen herinneren dat hun avonturen alleen maar magisch zijn, omdat ze deze samen 

beleven.  
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Deel 6: Het duinmeer 
 

Roy geeft de steen aan Sophie. Ze heeft nu al vier stenen. Ze glinsteren in haar hand. Ze lijken 

elkaar te versterken en samen meer licht af te geven dan afzonderlijk. Sophie streelt met haar 

handen over de stenen en krijgt een klein schokje. Ze trekt snel haar hand terug. Ze had dit 

wel eens eerder meegemaakt als ze iets aanraakte. Toen ze het haar moeder had verteld, zei 

haar moeder dat ze niet zo gek moest doen. Levenloze voorwerpen hebben geen energie en 

kunnen zeker geen schokjes afgeven.  

Sophie wist ondertussen beter. Alles was energie. Niet alleen mensen, dieren, en bomen en 

planten. Maar ook stenen, zand en al het andere. Het was door de gesprekken met JK en de 

wijze oude uil, dat ze niet meer dacht dat ze gek was, maar zich verbonden voelde met alles 

en iedereen om haar heen. Zo vonden ze als vriendjes ook altijd hun weg naar elkaar en met 

elkaar. En hun vele magische ontdekkingsreizen waren daar het bewijs van. Hun leuze was dan 

ook geworden: Als je het kan dromen, kun je het leven. En zo leefden zij hun dromen. 

De anderen lopen opgewekt voor haar. Otto trompettert een deuntje en Japie de aap tikt 

ritmisch met hem mee op zijn trommel, die hij gek genoeg altijd meeneemt. Ze hadden wel 

eens grapjes erover gemaakt, maar toen Japie aangaf dat het zijn droom was om in een band 

te spelen, hadden ze hem direct serieus genomen en hem vanaf dat moment aangemoedigd 

om zijn droom waar te maken. En ondertussen waren ze er zo aan gewend geraakt, dat hij en 

Otto muziek maakten, ook zeker als de sfeer dit nodig had, dat ze zelfs een dansje erop hadden 

bedacht. En alhoewel het water steeds dieper wordt, dansen ze er dus vrolijk op los.   

Het water is ondertussen nog meer tot stilstand gekomen. Het is niet langer helder groen, 

maar wordt steeds lichter. Meer blauw. En daardoor weten ze dat ze op de goede weg zijn. 

De tunnel is ook breder geworden. Zodat zelfs Otto en JK met gemak erdoor kunnen. Gek 

genoeg is het water fris, maar niet koud. De lucht is warm, maar niet benauwd. Er is geen licht 

en toch zien ze meer dan genoeg. Het lijkt alsof alles tegenstrijdig is en daardoor juist voelt 

het heel natuurlijk aan. 

Dan houdt de voorste halt. De anderen hebben het niet in de gaten en botsten op elkaar.  

“Wat is er? Waarom stop je?” 

JK, die voorop liep zegt niets en wijst alleen maar. 

Dan zien ze het. Voor hun is de grot waarnaar ze op zoek waren. De holte is enorm. Het water 

helder blauw. En aan de overkant is een enorme waterval. Het water dendert met een enorm 

kabaal naar beneden. Eronder ontstaan kleine draaikolkjes die het water de diepte mee in 

sleuren, die in het midden van de draaikolkjes zichtbaar wordt als een diepe zwarte ruimte. 

Het is zo indrukwekkend, dat niemand nog iets zegt.  

De muren glinsteren door de combinatie van het water, het zonlicht dat van boven de grot 

inschijnt en de regenboog die daardoor ontstaat boven het water. Als gehypnotiseerd lopen 

de vriendjes verder de grot in. Het water wordt steeds dieper en in het midden gaat het helder 

blauwe water over in diep donkerblauw.  
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“Hier moet ergens de lichtblauwe steen zijn,” zegt Anton. 

“En daar de donkerblauwe,” zegt JK rillend bij de gedachte aan de donkere diepte waar ze vast 

en zeker in zullen moeten duiken om de donkerblauwe steen te vinden. 

De vriendjes knikken. Tot nu toe leek hun schattenjacht niet zo heel moeilijk. Nu beseffen ze 

echter pas dat het zwaarste nog moet komen.  

“Waar kan die steen zijn?” 

Ze kijken om zich heen en bewegen zich door de grot. Ze zoeken in het helder blauwe water, 

bekijken de waterval, maar kunnen geen steen vinden. Alles lijkt in volledige harmonie te zijn 

en niets is anders dan het andere. Terwijl de steen toch echt zou moeten opvallen. De 

vriendjes lopen kriskras door elkaar door de grot en tasten zowel de bodem, als de wanden af 

met hun handen. Sophie staat echter nog steeds op het stukje van de overgang van de gang 

naar de grot.  

Ze kijkt naar haar vriendjes alsof ze naar een theaterstuk kijkt. Hun vrolijke geklets, de vragen 

aan elkaar, hun gekke capriolen om elk hoekje van de grot te onderzoeken, geeft een glimlach 

op haar gezicht. Ze houdt van haar vriendjes. Van het samenzijn, van hun avonturen. Niets kan 

hen ooit scheiden. 

Dan kijkt ze als vanzelf naar de waterval. Ze loopt er naartoe en terwijl het water om haar 

heen klettert en op haar hoofd en lijf drukt, loopt ze er dwars doorheen. “Niet doen, kijk uit!” 

roepen haar vriendjes nog. Maar Sophie denkt niet na. Ze wordt geleid door een stemmetje 

in haar die zegt dat daar de steen zich bevindt. Er zit een ruimte achter  de waterval. Een soort 

grot in een grot. Het water is er niet veel hoger dan haar knieën en het zonlicht is hier helder 

blauw doordat het door het water naar binnen schijnt.  

Een blauwe grot. Zo mooi. Sophie weet niet wat ze ziet. De vriendjes lopen ondertussen ook 

door de waterval en één voor één komen ze naast Sophie staan.  

“Hoe wist je dit?” 

Sophie haalt haar schouders op. “Ik weet het niet precies. Maar toen ik heel stil was, wist ik 

het. Ze loopt naar het midden van het water en zakt door haar knieën. Ze schuift met haar 

handen over de grond. Als ze opstaat heeft ze de hemelsblauwe steen in haar handen. De 

vriendjes juichen.  

“Wat goed Sophie.” 

De wangen van Sophie kleuren lichtrood. Ze is super trots. Toch voelt ze zich ook wel een 

beetje verlegen onder die aandacht. Ze pakt de andere stenen uit haar zak.  

“Vijf stenen. We zijn er bijna.”  

“Ja,” zegt JK, “Maar iets zegt me dat de andere stenen zich niet zomaar zullen laten vinden. 
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Deel 7: De donkere diepte 
 

Ondanks de vreugde over het vinden van de blauwe steen, lopen de vriendjes toch enigszins 

beteuterd door de waterval terug naar de grot. Het donderende water en de diepe 

waterkolken brengt ze direct met een klap in de werkelijkheid. De donkerblauwe steen is te 

vinden in die diepte. En dus zal iemand in de draaikolk moeten springen. Maar hoe kan dat? 

En hoe komt diegene er weer uit? 

JK zegt niets en schuifelt langzaam naar achteren terwijl de rest de diepte in tuurt. Japie pakt 

een steen op en gooit hem in de draaikolk. Lange tijd blijft het stil. Dan na wat vele minuten 

lijkt te duren, horen ze een plons. 

“Oei, dat is diep,” zuchten ze. 

“Kunnen we niet een touw maken en iemand eraan vastbinden?” 

“Waar haal je een touw vandaan en wat als dat touw breekt? 

“Of misschien van takken een soort vlot of zo maken?” 

“Het water is veel te sterk. Dat zal breken.” 

De vriendjes praten dwars door elkaar in de hoop een oplossing te bedenken. Dan zegt 

Anton:“Ik wil het wel proberen. Ik spring er wel in.” De vriendjes kijken hem verbaasd aan.  

“Weet je dat zeker?” 

Anton knikt. Hij loopt richting de grootste draaikolk, voetje voor voetje. Nog voor hij in de 

buurt komt, valt hij al onderuit en gaat kopje onder. Otto grijpt hem snel met zijn slurf en trekt 

hem uit het water. Hij legt hem op zijn rug en hoestend en proestend spuugt Anton het water 

uit dat hij door zijn val heeft ingeslikt.  

“Dat wordt hem dus niet.” Zegt hij schamper. 

“De enige die dit kan ben jij JK. De waterkracht is zo sterk, dat alleen jij dit aankan. En jij kan 

vliegen dus jij kan ook weer omhoog komen.” 

De vriendjes draaien zich om richting JK, die met grote angstige ogen naar de draaikolk kijkt. 

“Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt,” zegt hij resoluut met een grote frons op zijn 

voorhoofd. 

De vriendjes kijken hem aan. Het is even stil. Maar dan beginnen ze ineens keihard te lachen.  

“Je hebt helemaal geen haar!” hikt Sophie.  

“Je kunt dus gewoon gaan,” lacht Anton. 

JK kijkt zijn vriendjes aan die helemaal dubbel liggen van het lachen. Dan moet hij ook zelf 

lachen. Ze hebben gelijk. Hij is de grootste en de sterkste. Hij kan vliegen en hij heeft magische 
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krachten. Als er iemand op de bodem van deze magische grot een steen kan vinden dan is hij 

het wel. 

Hij zucht eens diep. Het is tijd dat hij zijn angsten onder ogen komt. Hoe erg kan dat donkere 

diepe water zijn? Hij rilt bij de gedachte.  

“Wat als er monsters daar beneden zitten?” piept hij zachtjes. 

“Dan zeg je boe, want ik denk dat ze flink zullen schrikken van een draak in het water,” zegt 

Lisa.  

JK lacht als een boer met kiespijn. 

“Kom JK, we weten dat je dit heel eng vindt. We moeten je ook er niet mee pesten. Maar zoals 

je zelf zegt, is iedereen een onmisbaar puzzelstukje. En dit is nu eenmaal jouw kracht. Wat is 

het ergste dat kan gebeuren? Je kan zwemmen, je kan vliegen en de draaikolk is te zwak voor 

jou. Dus verdrinken zul je niet. 

JK kijkt Lisa aan. “Je hebt gelijk. Het ergste is dat er echt een monster is. Maar die zal ik dan 

moeten wegjagen. Of ik vlucht er gewoon voor.” JK moet nu ook zelf lachen. Zijn angst is zijn 

grootste monster. Al het andere bestaat niet. 

Hij haalt een keer diep adem en loopt dan richting de draaikolk. Als hij er bijna is, maakt hij 

een sprong en duikt in de diepte. En niet alleen JK, maar ook zijn vriendjes houden hun adem 

in. Na een lange val horen ze een luide plons. Dan een hele tijd niets. Het blijft akelig stil.  

Als er na een tijdje nog geen beweging in de diepte te zien is, beginnen ze zich toch ongerust 

te maken. 

“JK! JK!”  

Maar er komt geen reactie. Ze kijken elkaar angstig aan. Zou er iets gebeurd zijn? Zijn er toch 

monsters? 

Dan opeens zien ze vanuit de diepte een grote vlam omhoog komen. 

“JK?!” roepen ze verheugd uit. 

Met een gigantische vaart stijgt JK op uit de diepte. Zijn vleugels maken zulke krachtige slagen 

dat het de draaikolk uiteen doet bewegen. De vriendjes moeten snel achteruit voor de enorme 

lading opspattend water. JK vliegt omhoog uit het water en land daarna vlak bij ze. 

Triomfantelijk houdt hij de donkerblauwe steen voor zich uit.  

“Ik heb hem.” 

De vriendjes juichen en knuffelen hun grote held. JK glimlacht. Hij is zelf nog het meeste trots! 

Hij geeft de steen aan Sophie die hem bij de andere stenen doet. Nog één te gaan. Ze laat de 

stenen aan haar vriendjes zien. Ze kijken ernaar in haar opengevouwen handen. De stenen 

lijken te trillen en geven licht. En terwijl de vriendjes de stenen bewonderen, vindt er achter 

hun rug een wonder plaatst. 
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Deel 8: De waterval 
 

Een voor een pakken de vriendjes de stenen op, geven ze door aan elkaar en voelen de 

magische krachten ervan. Ze raken er niet over uitgepraat. Althans de meesten. Sommigen 

doen alsof. Japie kijkt naar de steen in zijn hand. Hij is prachtig groen van kleur. Maar Japie 

voelt niets. Geen trilling, geen vibratie, geen schokje. Helemaal niets. Althans niet van de 

steen. Van binnen voelt hij verdriet en boosheid. Maar vooral veel vragen. 

Waarom voelt hij niets? Voelen de anderen eigenlijk wel wat? Doen zij ook niet alsof om 

interessant te doen? Hoezo zou een steen energie uitstralen? De vragen wisselen zich in 

razend tempo in zijn hoofd af met gevoelens van frustratie. Muziek is altijd zijn ding geweest. 

Dat voelt hij tot in zijn tenen. Daarom wiebelen zijn tenen ook altijd als hij trommelt. Hij kan 

gewoon niet stilzitten. Zij moeder noemt hem wiebelteen. Wat hij eerst heel irritant vond, 

maar nu eigenlijk wel grappig vindt. Hij heeft nu eenmaal ook erg lange wiebeltenen. 

Japie glimlacht en kijkt naar zijn vriendjes. Wat heeft hij geboft met ze. Lange tijd was hij 

alleen, maar nu nooit meer. Ze zijn misschien wel geen apen, maar dit is zijn echte familie. Zijn 

hart stroomt over van liefde. Hij geeft de steen aan Sophie terug en precies als hij haar hand 

aanraakt, voelt hij een schokje. 

“Ik voelde het, ik voelde het!” hij springt op en neer van vreugde.  

Gekke Japie, denkt Sophie, maar lacht om zijn rare apensprongen. 

De anderen geven de stenen ook terug aan Sophie. Ze hoeven nu nog maar één steen. De 

violet steen. Waar zouden ze die kunnen vinden? Ze zien nergens een paarse kleur. En wat als 

ze hem hebben? Waar moeten ze dan heen? Hoe weten ze dat het water weer stroomt en de 

zeemeermin gered is?  

Ze kijken om zich heen. Er lijkt iets veranderd, maar ze hebben geen idee wat. Dan valt ze pas 

op dat de waterval rustiger stroomt. De draaikolken verdwijnen nu ook. Voor ze ligt een helder 

blauw meer met in het midden de donker blauwe weerspiegeling van de diepe 

onderwaterwereld. Het zonlicht schijnt op het water. Als een spiegel worden de zonnestralen 

weerkaatst tot in de uiterste hoeken van de grot. De muren glinsteren als duizenden kristallen. 

“Ik heb in mijn leven niets mooiers gezien dan dit,” zucht Isaak.  

De vriendjes knikken bevestigend. Dit is werkelijk prachtig. 

“Hoe zou het met de zeemeermin zijn? Nu het water hier minder hard stroomt, stroomt het 

dan buiten beter? Of is er nu buiten nog minder water?” 

Sophie raakt met haar hand het kalme water aan en maakt er met haar vinger een kringeltje 

in. Het rimpelt over het water en de golfjes worden groter en breder. De vriendjes zijn stil. Ze 

hebben eigenlijk geen idee wat ze nu moeten, maar dit gevoel dat ze hier hebben is 

onbeschrijflijk bijzonder. Ze staren naar het water en het kringeltje dat nu langzaam uitdooft. 

Dan plotseling schiet er iets uit de diepte omhoog. Ze schrikken zich rot en slaken een gil. Dan 

zien ze wie het is.  
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“De zeemeermin! Je bent weer vrij.” De vriendjes juichen.  

“Hoe kom je hier? Is alles nu weer normaal?” vraagt JK. 

“De onderwaterwereld staat nauw in verbinding met de bovenwereld en zodra het hier in 

balans is, is dat het buiten ook. Zo boven, zo onder. Zo binnen, zo buiten. Nadat de waterval 

weer tot rust kwam, kon het water weer naar de plekken stromen waar het hoort te zijn. En 

zo kwam ik los.” 

“Maar hoe kom je hier? Ik bedoel hier in deze grot? Voor ons was het al best een pittige tocht 

tegen de stroom in.” Isaak kijkt de zeemeermin vragend aan. 

“Zeemeerminnen zwemmen graag met de stroom mee, maar zijn niet bang om tegen de 

stroom in te zwemmen. We zijn er zelfs voor gemaakt. Want magische wezens doen soms 

alles omgekeerd. Door tegen de stroom in te gaan ontdekken we de mooiste geheimen van 

het leven en komen we thuis. Hier komen is voor mij niets anders dan mijn natuur volgen. 

Eigenlijk precies zoals jullie naar jullie gevoel hebben geluisterd.” 

De vriendjes begrijpen direct wat ze bedoeld. Waren het niet de meest onlogische 

gebeurtenissen en beslissingen geweest die ze de mooiste schatten hadden gebracht.  

“Maar we hebben de violet steen nog niet,” zegt JK. 

“Dat klopt. De balans is hersteld. Maar nog niet bevestigd. Alleen alle kleuren samen vormen 

het witte licht. Dus zonder de laatste steen blijft de balans instabiel. De laatste steen is echter 

net als de kleur violet nauwelijks te zien. Die kun je alleen voelen. Dan wordt zij zichtbaar.” 

“Maar hoe dan en waar?” vraagt Anton. 

De zeemeermin lacht en pakt de hand van Anton en die van Sophie.  

“Het leven is zo magisch als de zwakste schakel en alle schakels samen vormen het geheel tot 

een succes. Alleen samen kunnen we de violet steen vinden. Als we met elkaar verbinden 

vanuit ons hart en de liefde laten stromen.” 

De vriendjes pakken elkaars handen en vormen zo een lange schakel rondom het midden van 

de grot. Zodra ze een cirkel hebben gevormd sluiten ze even hun ogen. Ze hebben dit al zo 

vaak gedaan. Ze ademen diep in hun buik. Op en neer. En voelen elkaars handen en boven het 

zachtjes stromen van de waterval horen ze het kloppen van hun hart als één. Zachtjes ademen 

ze in en uit. Hun liefde vult de lucht. Ze openen hun ogen. De trilling die ze eerder in de stenen 

voelden, is nu zichtbaar in de lucht boven het diepe donkere blauw. 

De zeemeermin verbindt de handen van Anton en Sophie en zwemt naar het midden. Dan 

komt ze uit het water omhoog en houdt haar hand open. De violet steen valt er zachtjes in. 

En een zucht van bewondering over deze magische gebeurtenis neemt haar weer terug het 

water in.  

Ze hebben de violet steen! Nu hoeven ze alleen nog maar de stenen in de poort te zetten. Dan 

komt alles goed.  Maar waar is die poort? 
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Deel 9: De magische onderwaterwereld 
 

De vriendjes staan nog een tijdje roerloos in het water, terwijl ze elkaars handen vasthouden. 

Het voelt te goed om nu al los te laten. Ze hebben dat wel vaker. Soms is het ook angst. Dan 

zijn ze bang dat ze zich nooit meer zo voelen. Dat er nooit meer iets is, dat zo veel liefde 

teweeg brengt. Ondertussen weten ze wel beter. Er komen altijd weer nieuwe avonturen. 

Nieuwe gebeurtenissen en nieuwe ontdekkingen die de liefde in hun hart iedere keer weer 

meer laten stromen. En het allermooiste: ze krijgen ook steeds meer vrienden om het mee te 

delen.  

“Hoe heet je eigenlijk?” vraagt JK. 

“Ik heet Nala. Dat betekent ‘succesvol’.” De zeemeermin knipoogt.  

De vriendjes moeten lachen. Wat een toepasselijke naam. Grappig is, dat ze ondertussen 

weten dat elke naam een betekenis heeft en dat die altijd past bij die persoon. Succesvol is 

zeker passend bij Nala en eigenlijk symbolisch voor deze hele schattenjacht.  

“Maar het is nog geen succes. We moeten de stenen nog plaatsen. Waar is die hemelpoort?” 

vraagt Otto. 

“De hemelpoort bevindt zich tussen onze werelden. Het biedt uitzicht op de hemel en het 

water en tegelijkertijd geeft het toegang tot de onderwaterwereld. Vanaf die plek stroomt het 

water het land in vanuit de magische bron. Alleen dat water kan namelijk omhoog stromen 

uit de diepte van de aarde. Dat water is vruchtbaar en is heel belangrijk voor het leven.” 

“Waarom?” vraagt Lisa. 

“Water heeft een geheugen en bevat alle belangrijke en oeroude wijsheid over het leven. 

Maar steeds meer water raakt vervuild, vergiftigd en troebel. Dit vervuilde water stroomt niet 

alleen over de aarde, maar ook in ons lichaam. Daardoor vergeten we steeds meer wie we zijn 

en raken we de verbinding kwijt met onszelf, met elkaar en met de aarde. Allen water uit de 

diepte van de aarde heeft deze kennis. Daarom moet zij blijven stromen. Doordat deze stroom 

heel krachtig is, moet ook zij zachtjes stromen, zodat haar kracht niet vernietigend wordt, 

maar voedend blijft. De hemelpoort zorgt hiervoor. Lange tijd was die onzichtbaar, juist om 

de magische stenen te beschermen. Maar doordat ze er nu af zijn moeten we hem weer 

kunnen zien. Zijn jullie hem onderweg niet tegengekomen?” 

Opeens weten de vriendjes het.  

“Ja natuurlijk! Dat was dat oranje hek. We zeiden nog dat we die nooit eerder hadden gezien, 

en dachten dat die normaal onder water stond. We moeten erheen.” 

Ze snel als ze kunnen, gaan ze naar de tunnel weer in, met het water mee naar het begin van 

de tunnel. Ze lopen nu met de stroom mee en dat gaat veel sneller. Als ze bij de duinwand 

aankomen tikt de zeemeermin er tegen aan. Hij opent zich als een onzichtbare deur en zonder 

problemen kunnen ze eruit. Snel lopen ze richting de plek waar ze eerder het roestige hek 

hadden gezien.  
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De omgeving ziet er alleen heel anders uit. Het stromende water heeft de modder 

opgenomen. Het water volgt weer zijn natuurlijk verloop. De oevers zien er weer groen uit, op 

een enkel dun laagje vruchtbare modder na. Die juist een belofte is voor nieuw leven.  

“Waar is dat hek nu?” 

De vriendjes kijken om zich heen.  

“Ik weet zeker dat het hier ergens was. Kan het zijn dat die weer onzichtbaar is?” JK kijkt Nala 

vragend aan. 

“Ja dat zou kunnen, alhoewel het niet logisch is.” 

“Dat gebeurt wel vaker.” De vriendjes lachen. 

Ze vormen weer een rij en lopen zo stapje voor stapje door het water. Totdat JK ‘au’ zegt. Ze 

weten direct dat ze het hek hebben gevonden. Sophie pakt de stenen en geeft ze aan Nala. Ze 

brengt haar handen in de lucht en gooit ze in een keer om hoog. De stenen blijven even 

zweven en dan vormen ze in de juiste volgorde een rij: rood, oranje, geel, groen, hemelsblauw, 

donkerblauw en violet.  

Een grote flits volgt. De vriendjes knipperen even met hun ogen. Voor hen staat een prachtig 

diepgouden hek met zeven bogen en op elke boog pronkt een regenboogsteen. Een gouden 

licht straalt ervan af. Het water stroomt er zachtjes doorheen en de vriendjes kijken met grote 

ogen naar het prachtige hekwerk.  

“Het is gelukt.” 

“Ja gelukkig. Hopelijk gebeurt dit nooit weer.” Zegt Anton. “Hoe kunnen we daarvoor zorgen?”  

“Misschien moet de hemelpoort wel zichtbaar blijven, om ons allemaal te herinneren aan  de 

onlosmakelijke verbinding tussen hemel en aarde, tussen de magische wezens en de 

mensenwereld en tussen de onderwaterwereld en de bovenwereld.”  

De vriendjes knikken. 

“Water zal in de toekomst een nog veel belangrijkere rol gaan spelen in ons leven. We gaan 

naar een tijd waarin we de kracht van het water gaan herontdekken. Willen we een liefdevolle 

stromende wereld, dan is het belangrijk om ons te verbinden met de stroom van het water. 

In onszelf en buiten onszelf. Water is de verbindende kracht van het leven. Een van de 

belangrijkste elementen. En deze poort symboliseert de magie en kracht van de liefde.” 

Op dat moment vallen kleine regendruppels uit de lucht,  maar er is geen wolkje te zien. De 

zon schijnt fel en een prachtige regenboog verschijnt boven de poort. Het water stroomt er 

zachtjes door het land in. De vriendjes kijken ernaar en steken hun hand in het water.  

Nala kijkt ze aan. Ze glimlacht. 

“We zijn als water. Wij vinden altijd onze weg als we maar blijven stromen.” 

En daar heeft ze helemaal gelijk in. De rest van de dag zwemmen de vriendjes in het heerlijk 

koele water in de ven. Ze weten nu zeker: na regen komt zonneschijn. 
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