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Wie ben ik? 
 
Eigenlijk was zijn naam Pacomino Piazola maar iedereen noemde 

hem Pépé. Een jongen van acht jaar, vrolijk, overlopend van fantasie, 

nieuwsgierig. Hij zat in Groep 6 op de school in het dorp verderop.  

Zijn meester heette Ludo, zijn beste vriendin heette Jinthe en zijn beste 

vriend Abdi. Jinthe, Abdi en Pépé waren vóór schooltijd, in de pauzes en 

na schooltijd onafscheidelijk. Samen kletsen, samen pret maken, samen 

lunchen, samen spelen, samen... alles. Ze konden het erg goed met elkaar 

vinden. En dat terwijl ze heel verschillend waren. Jinthe was spontaan, 

goedlachs en heel slim, Abdi was doenerig, druk en kwajongensachtig. Pé-

pé vond het fijn om te fantaseren en om over zichzelf na te denken. Hij 

verzon graag verhalen over elfen, over monsters, over tovenaars, over fan-

tasieplanten en over sprekende dieren. Hij bedacht en tekende vaak allerlei 

bijzondere machines en was steeds met nieuwe ideeën en gedachten in de 

weer. Abdi en Jinthe begrepen soms niet waar Pépé het over had, maar dan 

hadden ze evengoed veel pret met elkaar.  

‘Professor Pépé!’ riepen Abdi en Jinthe en dan renden ze schaterend achter 

elkaar aan om tikkertje te spelen.  

Zijn vader en moeder waren eraan gewend dat Pépé ongebruikelijke vra-

gen kon stellen en onverwacht kon reageren. Ze stimuleerden hem om met 

hen en met zijn vrienden over zijn gedachten te praten. En dat deed Pépé.  

Afgelopen maandagavond was er weer iets om over na te denken. Zijn 

moeder zei: ‘Pépé, dek jij even de tafel?’  

‘Daar heb ik geen zin in,’ antwoordde Pépé. 

Zijn moeder moest lachen en zei: ‘Dan zeg maar tegen je IK dat ie zin moet 

máken!’  

‘s Avonds in bed moest Pépé daar steeds aan denken: Dan zeg maar tegen je 

IK dat ie zin moet máken! Ik kan mezelf toch niet commanderen? Als ik geen zin 

heb, kan ik toch geen zin maken? vond Pépé. Ik ben toch mezelf? Wat is mijn IK? 

Wie ben ik? 
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Bij het kringgesprek de volgende ochtend op school stak Pépé als eerste 

zijn vinger op.  

‘Ja, Pépé?’ zei meester Ludo.  

‘Mees... wie ben ik?’  

Alle kinderen waren eventjes stil en toen moesten ze hard lachen. Daar had 

je Pépé weer.  

‘Jij bent Pépé!’ riep iedereen tegelijkertijd, ‘Pépé, gewoon Pépé!’  

Abdi riep: ‘En je bent mijn beste vriend.’  

‘En ook van mij!’ lachte Jinthe. 

Het werd stil in de klas en meester Ludo vroeg: ‘Ben jij niet Pépé dan?’ 

Je kon de vogels buiten horen fluiten. 

‘Ik héét Pépé,’ zei Pépé, ‘maar ik bén niet Pépé en ik ben ook niet Pacomi-

no, ik ben… mezelf.’ 

Iedereen vond dat vooral heel erg grappig. Er was geroezemoes. 

Meester Ludo zei: ‘Wil je er iets meer over vertellen? Eventjes rustig alle-

maal, dit is belangrijk.’ 

Toen het weer stil geworden was zei Pépé: ‘Ik weet wie Abdi is en ik ken 

Jinthe goed. Maar... wie ben ík? Datte… weet ik eigenlijk niet...’ 

Ineens leek die vraag tot alle kinderen in de klas door te dringen. Je kon ze 

horen denken: wie ben ík eigenlijk?  

Meester Ludo lachte Pépé toe en hij zei: ‘Je brengt me op een geweldig idee. 

Morgen gaan we de hele ochtend met elkaar op zoek naar onze IK… Oké?’  

Alle kinderen vonden het een heel gek én een heel goed plan. 

 

Woensdag 
 
De volgende dag had Meester Ludo met verschillende kleuren krijt in sier-

lijke letters heel groot op het oude schoolbord geschreven:   
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Hij legde uit: ‘Je IK heeft te maken met hoe je er uitziet. Vanbuiten en voor-

al vanbinnen. Hoe noem je je IK vanbuiten?’  

Jinthe stak haar vinger op. ‘Uiterlijk,’ antwoordde ze.  

‘Heel goed, Jinthe. En, iemand anders: hoe noem je je IK vanbinnen? Jij, 

Sverre, zeg het maar.’  

‘Innerlijk, mees,’ zei Sverre.  

‘Precies. Je uiterlijke IK heeft te maken met hoe je eruitziet, je innerlijke IK 

heeft te maken met de eigenschappen van je karakter. Iedereen mag nu een 

uiterlijk kenmerk noemen; die kenmerken schrijf ik hier links op het bord.’  

En achter elkaar noemden de kinderen uiterlijke kenmerken op: lang, dun, 

kroeshaar, knokige knieën, voetbalshirt, een beugel, vlechten, platte neus, 

kleine handen, bleke huid met sproeten, altijd oorbellen, spierballen, ovale 

ogen, pony. 

Meester Ludo kon snel meer dan 25 uiterlijke kenmerken opschrijven.  
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‘En nu – hier rechts – gaan we de innerlijke eigenschappen opschrijven. Toe 

maar.’  

En één voor één mochten de kinderen een karaktereigenschap opnoemen. 

Meester Ludo noteerde: vrolijk, dromerig, druk, haantje-de-voorste, slor-

dig, slim, secuur, beetje pesterig, hulpvaardig, veel energie, verlegen.  

‘Dat zijn allemaal karaktereigenschappen. Volwassenen hebben het dan 

vaak over: De aard van het beestje,’ zei meester Ludo. ‘We gaan even oefe-

nen. Ik ga één van jullie beschrijven, uiterlijk en innerlijk, en dan moeten 

jullie raden wie het is. Let op: het is iemand met wat langere haren, een 

beetje dromerig en draagt graag kleurige schoenen.’  

‘Dat is Kian!’ riepen een paar kinderen tegelijk.  

‘Precies. Nog een voorbeeld: het kind dat ik nu in gedachten heb, is… 

nieuwsgierig en een doorzetter, kan soms onzeker zijn en is gevoelig.  

Is… super lenig en erg netjes. Heeft vaak moeite met het maken van keu-

zes.’  

‘Lise!’  

‘Oké, en nu het laatste voorbeeld: het is iemand die behulpzaam is, met 

krullen, veel fantasie en erg nieuwsgierig.’  

Niemand wist direct wie hij bedoelde.  

‘Dan geef ik nog een aanwijzing,’ zei meester Ludo, ‘goed in het tekenen 

van fantasiedieren.’ 

‘Pépé?’ vroeg Jinthe.  

‘Jaaa!’ zei meester Ludo, ‘ik bedoel Pépé.’ 

Hij legde uit dat je iemand anders kunt beschrijven door te zeggen hoe die 

eruitziet en door de eigenschappen op te noemen. 

‘Alle innerlijke eigenschappen bij elkaar noemen we karakter, de aard van 

het beestje. Je uiterlijk en je innerlijk samen, dat is je IK,’ vertelde hij. 

De meeste kinderen vonden het toch nog moeilijk om te begrijpen. 

‘Dat is ook niet makkelijk,’ zei meester Ludo. ‘Je IK is een van de meest 

raadselachtige dingen ter wereld. En tegelijkertijd een van de meest interes-
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sante. Ook dingen die je leert – thuis of op school – worden onderdeel van je 

IK. Ik geef een voorbeeld. Toen Abdi in Lageland aankwam, sprak hij alleen 

Somalisch. En nu spreekt hij vloeiend twee talen: Somalisch én Lagelands.’ 

Abdi glom van trots; hij was de enige in de klas die tweetalig was. O nee, 

Pjotr ook, die spreekt Russisch. En hij kan heel goed pianospelen! Allemaal onder-

delen van Pjotrs IK, dacht hij. 

‘Pjotr heeft een uitzonderlijk muzikaal talent,’ had meester Ludo een keer 

gezegd. 

Toen was het tijd voor het speelkwartier. Abdi en Jinthe liepen met Pépé 

mee naar het muurtje waarop ze vaak gingen zitten kletsen.  

Pépé zei: ‘Als ik droom ben ik Pépé en als ik ‘s ochtends wakker word, ben 

ik Pépé. Ik word nooit wakker als Abdi.’  

‘Boeie,’ zei Abdi, ‘zullen we een balletje gaan trappen?’  

Jinthe zei: ‘Abdi is een doener en Pépé is een denker, dat bedoelt meester 

Ludo.’  

‘En jij bent de sloomste van ons alle drie,’ lachte Abdi, terwijl hij een bal 

ging halen. Een stuk of zes andere kinderen wilden wel meedoen met een 

potje voetbal. 

 

Iedereen is uniek 
 
Na het speelkwartier zei meester Ludo: ‘Nu heb ik een opdracht. Iedereen 

krijgt van mij een blaadje met in de bovenhoek de naam van een klasge-

noot erop. Niet laten zien aan anderen! Aan de kant van het blaadje waar 

de naam op staat maak je een tekening van die klasgenoot. Zorg dat je te-

kening zo goed mogelijk lijkt. En aan de andere kant van het blaadje schrijf 

je de innerlijke kenmerken van die klasgenoot, het karakter.’  

‘En dan?’ vroeg Kian.  

‘Dan neem ik alle blaadjes in, vouw de hoek met de naam om zodat nie-

mand die kan zien. Daarna gaan we met elkaar kijken of we weten wie er is 

afgebeeld en is beschreven.’ 



16 
 

Dat vond iedereen een mooie opdracht en alle kinderen gingen aan het 

werk. Na een tijdje haalde de meester de blaadjes op, vouwde de hoek met 

de naam om, husselde de blaadjes door elkaar en hield een van de tekenin-

gen omhoog zodat iedereen die goed kon zien. Het was een mooie teke-

ning maar er werden verschillende namen genoemd. ‘Ik zeg nog niet wie 

het goed geraden heeft, eerst ga ik de eigenschappen opnoemen.’ Hij 

draaide het blaadje om: ‘Nieuwsgierig, vol energie, neemt vaak de leiding, 

enthousiast, veel fantasie en soms ongeduldig.’  

‘Jack!’ riepen een paar kinderen tegelijkertijd.  

‘Heel goed,’ zei meester Ludo.  

En zo kwamen alle blaadjes aan de beurt. Het was een leuke opdracht. 

Thijmen had iets grappigs gedaan. Hij had een extra blaadje gepakt en daarop 

meester Ludo getekend en beschreven. Iedereen herkende hem op de tekening 

en ook aan zijn eigenschappen: Lief, geduldig, kan goed uitleggen, altijd vrolijk, 

soms een beetje plagerig, leest ons graag voor. Alle kinderen moesten lachen. 

‘Oké,’ zei meester Ludo, ‘jullie zien dat iedereen anders is. Iedereen is zijn 

eigen IK. Jij bent uniek, zo noemen we dat. Niemand op de hele wereld is 

precies zoals jij. Of jij, of jij, of jij.’  

En bij elke ‘jij’ wees hij iemand anders aan. De hele klas was stil.  

Een bijzondere gedachte: Er is niemand zoals ik. 

‘Ik heb huiswerk voor morgen: maak een tekening van je uiterlijk en schrijf 

op de achterkant wat je karakter is, je leuke eigenschappen en de eigen-

schappen die je een beetje lastig vindt. Je mag ook opschrijven welke eigen-

schappen je nog graag zou willen hebben. Het is een goed idee om thuis 

over je karakter te praten. Is de opdracht duidelijk?’  

Iedereen knikte.  

Toen was de ochtend om. Vrij! Het was een leuke én leerzame les geweest. 

Abdi, Pépé en Jinthe liepen vanuit school samen een eindje op. ‘Zullen we in 

het weekend onze namen ruilen, vanaf vrijdagmiddag tot zondagavond?’ 

stelde Jinthe lachend voor.  
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‘Jaaa, dat doen we!’ riep Abdi, ‘lachuh!’  

Pépé wilde ook graag meedoen aan dat spelletje. ‘Hoe ruilen we dan?’ 

vroeg hij. 

‘Voor de naam Jinthe spelen we Steen! Papier! Schaar! Wie twee keer achter 

elkaar wint, krijgt de naam Jinthe. Oké?’ zei Abdi.  

En zo deden ze het, Pépé won.  

‘Dat wordt leuk,’ zei hij. ‘Dus dan ben ik Jinthe, jij bent Abdi en Abdi is mij.’  

‘We moeten thuis wel vragen of ze mee willen doen aan ons spelletje, an-

ders werkt het niet,’ meende Jinthe. En zo spraken ze het af. 

Toen waren ze op de plek waar ze altijd afscheid namen en ze alle drie het 

laatste eind naar hun eigen huis liepen.  

Pépé passeerde de dorpskerk. De kerkklokken luidden. Hij was dol op dat 

geluid, hij kreeg er een blij gevoel van.  

Totdat hij thuis was, bleef het Pépé bezighouden: Wie ben ik? Ik ben toch veel 

meer dan een optelling van hoe ik er uitzie en mijn karaktereigenschappen? Blijf ik 

altijd hetzelfde? Ik kan toch ook anders worden? Hoe komt het dat ik best snel boos 

word als iets niet lukt? En dat ik soms juist heel geduldig blijf? Hoe kan ik mezelf 

leren kennen? Ik ben toch mezelf? Wat kan ik en wat niet? Wat wil ik en wat niet? 

Er verandert toch niets aan mij wanneer iedereen mij een paar dagen Jinthe 

noemt? Niemand denkt toch echt dat ik Jinthe ben? 

Hij kwam er maar niet uit. En die vragen vond hij heel interessant.  

Thuisgekomen vroeg hij aan zijn vader: ‘Wie ben ik?’  

Die lachte en zei: ‘Jij bent de allerliefste van de hele wereld! Wil je een ome-

let of een gekookt eitje?’  

Nou, dat schoot ook al niet op. Eerst maar eens lunchen. 

 

KaraBOEM 
 
Tijdens de lunch vertelde Pépé over de les van die ochtend.  

‘Heel leuk, we moesten klasgenoten raden aan de hand van een tekening 

van het uiterlijk en een lijst van eigenschappen. Meester Ludo leerde ons 
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noemt? Niemand denkt dan toch echt dat ik Jinthe ben? 
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dat dit karakter heet. Je karakter zegt iets over je IK. En daar wilde ik alles 

over weten.’  

Pépé’s vader zei dat allerliefste van de hele wereld echt met karakter te maken 

had. En zijn moeder vond dat fantasie een belangrijke karaktereigenschap 

van Pépé was. 

Ze kletsten er gezellig over. 

Na de lunch pakte Pépé zijn rugtas en riep vanuit de gang: ‘Ik ga fietsen!’  

‘Heb je je regenkleding mee?’ hoorde hij zijn vader vanuit de kamer vra-

gen.  

‘Zit in mijn tas!’  

‘Ik hou van jou!’ riep zijn vader hem achterna, ‘tot aan de Maan en terug!’  

‘Ik ook van jou!’ antwoordde Pépé, ‘tot aan de Zon en terug!’  

Dat was hun riedeltje, het kwam bijna elke dag wel een keer voorbij.  

Hij sprong op zijn crossfiets en weg was hij.  

Pépé en zijn rugtas waren onafscheidelijk. Hij kon er alles in kwijt wat hij 

onderweg de moeite waard vond om mee naar huis te nemen: kastanjes 

wel of niet met bolster, kleine en grote dennenappels, eikels, mooie bla-

deren, beukennootjes, glanzende steentjes. Hij had ook al eens een dode 

vink en een dode veldmuis gevonden.  

In zijn kamer stond een langwerpige vitrinekast tegen de muur waarin hij 

zijn vondsten op de glazen planken uitgestald had.  

‘Die vink en de muis moet je wel eerst buiten in de zon goed laten uitdro-

gen,’ adviseerde zijn moeder, ‘anders gaat het stinken.’  

‘De vitrinekast is het begin van mijn museum,’ had hij tegen Jinthe en Abdi 

gezegd.  

Jinthe was onder de indruk. Abdi grapte: ‘Moeten we dan een kaartje kopen?’  

Pépé fietste heel graag door de bossen in de buurt van zijn dorp. Hij wist 

de weg uit zijn hoofd: eerst over het asfalt, dan schelpenpaden en daarna 

diep het bos in over de smalste weggetjes bedekt met dennennaalden, slin-

gerend tussen de bomen door. 



 

En onderweg dacht hij nog steeds na over de les van meester Ludo: Wie ben 

ik? Ik heet eigenlijk Pacomino maar nu iedereen mij Pépé noemt, verander ik toch 

niet? Als ik Abdi zou heten, zou ik toch nog precies dezelfde IK zijn?  

Pépé dacht aan zijn tante Truus. Die wilde ineens Tamar genoemd worden.  

‘Tamar past veel beter bij mijn IK dan Truus,’ had ze gezegd. Pépé had dat 

heel normaal gevonden. Maar ja, het was ook wel zijn lievelingstante...  

De gedachten tolden door zijn hoofd: Hoe weet ik nou wie ik ben? Hoe leer ik 

mijzelf kennen? Als ik iemand anders beter wil leren kennen, dan ga ik meer met 

die persoon om. Daarom ken ik Jinthe en Abdi zo goed. Maar ik kan toch niet meer 

met mezelf omgaan? Ik ben mezelf, ik ben niet mijn naam. Ik ben niet hoe ik eruit-

zie. En ik ben ook niet mijn karakter. 

En ineens... reed hij over iets dat op het pad lag. Pépé viel van zijn fiets en 

het werd eventjes zwart voor zijn ogen. Kort daarna zag hij gelukkig weer 

alles prima en hij voelde geen pijn. Hij lag aan de ene kant van het pad en 

zijn fiets aan de andere kant. Het achterwiel draaide nog: tikketikketikketik-

ke...  

Pépé stond op. ‘Eens even kijken waar ik overheen gereden ben,’ zei hij bij 

zichzelf. Midden op het pad lag een grote dikke portemonnee. Hij bekeek 

hem van alle kanten.  

‘Dat is geen portemonnee, want er zit een draagband aan. Het lijkt wel een 
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mini damestasje, met een schouderband.’  

Hij raapte het op en deed het open om te kijken wat erin zat. Allemaal mini 

spullen: een zakdoekje, een spiegeltje, een mini lippenstift, een kammetje, 

een paar mini snoepjes. Onderin vond hij een kaartje en daar stond op: 

Het wachtwoord is: KaraBOEM’ en daaronder in kleinere letters: – geldig op 

woensdag 15 september tot drie uur – 

Hé? Wat gek, dacht Pépé. Het wás woensdag en het wás 15 september! Dat wist 

hij precies want over zes dagen was hij jarig. Op 21 september, altijd op de 

eerste dag van de herfst. Hij ging op de grond zitten en keek op zijn horlo-

ge dat hij vorig jaar bij zijn achtste verjaardag van oma Marlies gekregen 

had: tien voor drie.  

Hij pakte het kaartje, las het nog een keer en zei toen hardop: ‘KaraBOEM!’ 

Meteen zag hij naast het pad op de grond een grote, platte steen opzij-

schuiven. Waaauw!  

Hij liep er heen en keek voorzichtig over de rand, in een rond gat, een die-

pe put, loodrecht omlaag.  

‘Hallo! Haaallooo!’ riep Pépé, ‘is daar iemand?’  

Geen antwoord. En hij zag ook niets, het was donker in de put. Hij knipperde 

met zijn ogen en keek nog eens naar beneden. Ineens leek het alsof de wanden 

van de put licht gingen geven, een zachtgroenig licht. Er groeide mos op de 

wanden van de put en door het invallende zonlicht leek het mos wel te gloeien.  

Wat zou er in die put zijn? dacht Pépé. Aan één kant van de put direct over 

de rand zag hij een steile ijzeren ladder met stangen stevig vastgemaakt 

aan de wand van de put.  

Zal ik in de put stappen? Het ziet er niet eng uit met dat licht. Wat zou er te vin-

den zijn?  

Hij stopte het mini tasje in zijn rugtas en stapte met zijn voet op de eerste 

sport van de ladder.  

‘Trappen hebben treden, ladders hebben sporten,’ zei opa Bram altijd. Hij 

hield links en rechts de stijlen van de ladder goed vast en stapte toen op de 
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tweede, de derde, de vierde sport. Boven hem scheen het zonlicht door de 

opening van de put naar binnen.  

 
Klokgelui 
 
Pépé stapte op de volgende sporten van de ladder. Hij telde hardop: ‘Vijf, 

zes, zeven, acht, negen...’ en zo verder. De veertiende sport gaf een beetje 

mee en hij hoorde een duidelijke klik. Op hetzelfde moment schoof de gro-

te, ronde steen boven zijn hoofd terug over 

de opening van de put. Weg was het zon-

licht. Meteen was het een stuk donkerder 

in de put. Daar schrok hij wel een beetje 

van. Gelukkig blijft het gloeimos licht geven, 

zag hij.  

Pépé voelde met zijn voet waar de volgen-

de sport zat en daalde verder de ladder af. 

Hij telde door: ‘Vijftien, zestien…’  

Na 22 sporten hield de ladder op, lager voel-

de hij geen sporten meer. Hoe nu verder? Hij 

was nog niet bij de bodem. Hij keek om zich 

heen en zag in de muur achter zich een ron-

de deur zitten, precies zo hoog als hij zelf 

was. Er groeide gloeimos op het hout van de 

deur en aan de rechterkant zat een spleet.  

Zo te zien zitten er scharnieren aan de andere 

kant, dacht hij. De deur zat aan de linker-

kant in het slot maar hij zag geen deur-

klink. 

Er hing een bordje op de deur met daarop 

in blokletters: OnderDeGrond. En daar-

onder: Alleen UITgang.  
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Pépé vond dat raadselachtig en vroeg zich af: Waar is dan de ingang?  

Hij bonsde op de deur, het klonk hol. ‘Hallooo! Is daar iemand?’ riep hij 

weer. Er gebeurde niets, hij hoorde alleen de echo van zijn eigen stem in de 

put.  

Iets hoger dan het einde van de ladder zag hij aan de rechterwand van de 

put een klok hangen, zo groot als een etensbord. Links van de ladder hing 

een ongeveer even grote scheurkalender met voor elke dag een blaadje. 

Woensdag 15 september, las Pépé.  

De secondewijzer van de wandklok maakte een regelmatig tikkend geluid: 

tik, tak, tik, tak. Bijna drie uur. Aan de achterkant van de ladder hing een 

touw zo dik als een tuinslang. Elke 25 centimeter zat er een knoop in het 

touw.  

Wat zal ik doen? Eraan trekken?  

Hij pakte het touw bij een van de knopen vast en hij voelde dat het een 

beetje meegaf. Hij trok het touw een stukje naar beneden en daarna veerde 

het vanzelf omhoog. Opnieuw trok hij aan het touw en tijdens het op-en-

neer bewegen hoorde hij: ding-dong-ding-dong. Eerst zachtjes en toen steeds 

wat harder. Een mooi geluid, het leek wel een kerkklok die ergens in de 

put galmde.  

Terwijl het ding-dong-geluid langzaam harder klonk, begon alles te trillen: 

de ladder, de wandklok, de put zelf. Pépé moest zich goed vasthouden. Hij 

zag dat de wijzers van de wandklok steeds iets sneller in het rond gingen.  

De tijd gaat vooruit! Sneller en sneller! En de klok wordt groter! 

Vier uur, zes uur, negen uur. Op het moment dat de wijzers langs de twaalf 

uur zoefden, kwam een kalenderblaadje van beneden uit de put naar bo-

ven zweven en zette zich vast op de kalender. Pépé las: Donderdag. Maar 

op dat kalenderblaadje stond geen datum… 

Tegelijkertijd leek de scheurkalender ook groter te worden. De trillende 

put en de rammelende ronde deur achter hem werden breder. En zo ging 

het door. Pépé trok aan het touw: ding-dong-ding-dong, sneller vooruit zoe-
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vende wijzers en omhoog zwevende kalenderblaadjes. Vrijdag, Zaterdag, 

Zondag. Allemaal zonder datum. Daarna: Maandag en Dinsdag.  

De wandklok en de kalender werden wel twee keer zo groot. Of werd Pépé 

juist kleiner? De afstand tussen de sporten van de ladder boven hem was ook 

twee keer zo groot geworden! Hij moest zich met zijn ene hand goed vasthou-

den aan de ladder. Bij het extra kalenderblaadje Woensdag, waar ook geen da-

tum op stond, ging de klok geleidelijk aan langzamer lopen en precies bij drie 

uur ging de secondewijzer weer normaal vooruit. Steeds zachter galmde de 

kerkklok na, ergens boven in de put: ding-dong-ing-ong-in-on-i-o.  

Het trillen stopte en het werd helemaal stil. Ook het touw zat ineens 

vast. Pépé voelde tegelijkertijd spanning, verwondering en opwinding. Het 

was erg vreemd allemaal. 

 
Dieper onder de grond 
 
Bij het schijnsel van het gloeimos zag Pépé dat het onmogelijk was om weer 

op de ladder naar boven te gaan; de sporten lagen veel te ver uit elkaar. De 

put was twee keer zo breed geworden en de ronde deur zonder klink was 

nu ongeveer twee keer zo hoog als Pépé zelf. Maar ook het touw en de kno-

pen waren twee keer zo dik geworden en de knopen lagen nu twee keer zo-

ver uit elkaar. Dat kwam goed van pas!  

Hij greep zich vast aan het touw, stapte van de laatste sport van de ladder 

af en ging op een knoop staan. Naar beneden klimmen! Net als in het gym-

nastieklokaal: door de knieën zakken, met de handen het touw vastklem-

men en op de knoop een halve meter lager gaan staan! Rustig aan dieper 

de put in. Door het gloeimos op de wanden kon hij zien waar hij was.  

Plotseling kwam Pépé, al naar beneden klimmend, in een onderaardse grot 

terecht. Hij keek naar boven en zag dat de put vanuit de grot gezien, eigen-

lijk het gat van een schoorsteen was, hoog in het plafond. Het touw met de 

knopen liep vanuit die schoorsteen tot op de grond van de grot. De grot 

was goed verlicht met gloeimos.  
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Pépé stapte van de knoop af. Hij vond het allemaal vreemd en tegelijkertijd 

spannend. Het leek wel een droom! Hij keek rond. Waar was hij beland?  

Een paar meter verder zag hij een helderblauwe glinstering. Het was een 

ondergronds beekje. In het heldere blauwige water zag hij overal oranje, 

groene en rode lichtgevende beestjes zwemmen. Het leken wel kikkervisjes 

maar dan langer. 

Het stromende water maakte een zacht ruisend geluid. Pépé voelde met 

zijn hand in het water; de glimvisjes zwommen naar zijn hand toe. Grap-

pig! Het leek wel of ze heel nieuwsgierig waren.  

Op de oevers van het beekje groeiden lage planten met hier en daar een 

bloem en varens met breed uitwaaierende bladeren. Behalve het gekabbel 

van het beekje hoorde Pépé vogelgefluit, het geruis van de wind en iets wat 

op krekelgeluid leek.  

De wanden van de grot hadden op veel plaatsen uithollingen. Ook daarin 

groeiden lage planten en hier en daar kwamen er hangplanten uit. Het was 

prachtig en voelde fijn: Ben ik in een sprookjeswereld terecht gekomen? Hij 

werd steeds nieuwsgieriger. 

 

De boom van kracht en geluk 
 
Aan de wal van het beekje was een hou-

ten steiger waar een roeiboot aange-

meerd lag. Hij zag geen roeiriemen lig-

gen. Op een van de twee palen van de 

steiger zat een vogel. Pépé zag aan de 

oorpluimen direct dat het een uil was, 

half zo groot als hij zelf was, met een 

prachtig verenpak met kleurschakerin-

gen in een mooi patroon. 

De uil draaide zijn kop naar Pépé toe en zodra hij hem met zijn grote kas-

tanjebruine ogen gezien had, vloog de vogel weg.  
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Een mooi gezicht, vond Pépé.  

Hij liep naar de steiger en stapte in de boot ook al kon hij niet roeien. Hij wilde 

wel weten waar het beekje hem naartoe zou brengen. De boot wiebelde even 

maar Pépé vond snel zijn evenwicht. Hij maakte het touw los en de boot werd 

direct door het stromende water meegevoerd. De kleurige glimvisjes zwom-

men rondom de boot met hem mee. Ze leken het gezellig te vinden.  

Pépé voer door de grot en even verder zelfs een kleine stroomversnelling 

af. Het ging best hard en het water spetterde hoog op. Goed vasthouden aan 

de rand! dacht hij.  

De stroomversnelling eindigde in een ondergrondse ruimte met een hoog pla-

fond. Daar kabbelde het blauwige beekje nog een eind verder. Pépé keek van-

uit de boot eens goed in het rond. Dat ging prima door al dat gloeimos en er 

waren nu ook glimwormen overal op de wand van de grot en in de uithollin-

gen.  

Hij zag een wandklok hangen: half vier. Een stukje verder zag hij vreemde we-

zens; nog iets kleiner van stuk dan hijzelf nu was. Ze zaten bij elkaar in een 

hoekje en ze maakten vrolijke geluiden. Hij zag trappen lopen naar grappige 

bouwsels, torenhuisjes op galerijen in de wand. Daar groeiden vreemde plan-

ten en bijzondere struiken die hij nog nooit gezien had.  

Ineens roetsj... in een scherpe bocht van het beekje spoelde de boot aan op 

een schuine oever. Pépé stapte uit en trok de boot de kant op.  

Een paar meter verderop was een open plek met in het midden een enorm 

dikke boom met een knoestige stam en een gigantische kruin van takken en 

bladeren. Die reikte bijna tot het plafond van de hoge ondergrondse ruim-

te. Op een van de onderste takken van de boom zag Pépé de uil zitten die 

hij eerder bij de steiger gezien had. De uil keek hem rustig aan, draaide met 

zijn kop en knipperde met zijn bruine ogen.  

Aan de zijkant van de boom zat een hendel, bijna even groot als Pépé. Die 

hendel wees naar boven en bovenaan de hendel zat een dikke knop. Bij de 

boom stond een bordje: Dit is de Boom van Kracht en Geluk. Trek de hendel he-
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lemaal naar beneden toe.  

Zal ik dat doen? dacht Pépé. Wat 

zal er dan gebeuren?  

Toen hij met zijn handen naar 

de knop reikte, vloog de uil van 

de tak af en zeilde, met zijn 

vleugels wijd, naar de overkant 

en landde daar op een rotspunt. 

Hij vouwde zijn vleugels tegen 

zijn lijf en draaide zijn kop 

naar Pépé. Wist de uil wat er 

ging gebeuren? 

Pépé pakte de knop met twee 

handen stevig beet, haalde de 

hendel eerst naar zich toe en vervolgens drukte hij deze naar de grond. 

Daarna liet hij de hendel los.  

Wat hoor ik nu binnen in de boom? Gezoem en geratel! 

Terwijl de hendel vanzelf langzaam terug naar boven ging, begonnen plotse-

ling de takken van de boom een beetje te schudden. Op het moment dat de 

hendel bijna halverwege was, leek het wel alsof er een storm door de kruin 

waaide. En… er vielen ineens dingen uit de boom. Vruchten leken het, zo 

groot als pruimen, oranje. Vier, vijf, tien! Uiteindelijk vielen er wel twintig van 

die vruchten uit de boom op de grond.  

De hendel was bijna terug in zijn ruststand en toen hoorde Pépé een geluid uit 

het binnenste van de boom komen alsof er een sleutel werd omgedraaid. Mid-

den in de stam floepte plotseling een deurtje open – zoals bij een grote koe-

koeksklok – en... uit het deurtje fladderde een engelachtig wezen met blauw-

paarsige kleren aan. Een elfje! Het had dubbele vleugels, zoals bij een vlinder 

maar dan ietsje langwerpiger. Pépé moest denken aan de kleuren van de vleu-

gels van een dagpauwoog, een vlindersoort die hij wel eens in de tuin had ge-
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zien. Deze kleuren leken zelfs nog mooier.  

Hij dacht even terug aan de vondst van het mini tasje en was verwonderd 

over wat hij daarna in korte tijd had meegemaakt: een schuivende steen, 

een put in de grond met een ladder en een knopentouw, een razende klok 

en omhoog zwevende kalenderblaadjes, het beekje, de kleurige visjes, de 

vreemde wezens, de boom met vruchten. En nu dit elfje.  

 

Saphira 
 

Het elfje fladderde even rond en landde op een grote steen voor Pépé op de 

grond. Ze lachte hem toe en zei met een zangerig stemmetje: ‘Hallo Pépé, ik 

heet Saphira en ik ben jouw elfje van het geluk.’  

‘Dag Saphira,’ zei Pépé verbaasd. ‘Wat ben je mooi! Maar… waar ben ik eigen-

lijk?’ ‘Je bent vanuit de put door middel van het touw met de knopen in On-

derDeGrond gekomen. Dat is het ondergrondse deel van Onderland waar we 

straks naar toe gaan. Onderland is het land van Fee Lilacra, Vrouwe van Ka-

rakters en Kermis en van Tovenaar ChronoSenti, Heer van Tijd en Gevoelens,’ 

antwoordde het elfje.  

Pépé hoorde in zijn hoofd opnieuw dat ze die namen plechtig uitgesproken 

had: Fee Lilacra, Vrouwe van Karakters en Kermis; Tovenaar ChronoSenti, Heer van 

Tijd en Gevoelens. 

‘Je hebt geluk dat je dit allemaal mag meemaken. En je zult jezelf daardoor 

beter leren kennen. Dat wil je toch zo graag?’  

‘Hoe weet jij dat?’ vroeg Pépé.  

‘Dat heeft Fee Lilacra mij verteld,’ antwoordde het elfje.  

Hoe kan dat nou? dacht Pépé, maar iets anders hield hem nog meer bezig.  

Hij vroeg: ‘Zijn mijn moeder en vader niet vreselijk ongerust nu ik niet 

thuisgekomen ben van het fietsen? En hoe komt het dat ik kleiner ben dan 

eerst?’  

‘Jouw ouders zullen niks merken,’ antwoordde Saphira, ‘Tovenaar Chrono-

Senti heeft de tijd in Bovenland stilgezet en extra tijd voor jou getoverd.’  
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‘Bovenland? Extra tijd? Wat bedoel je, Saphira?’ vroeg Pépé.  

‘Bovenland is de naam die wij gebruiken voor het land boven ons. Jullie 

noemen het Lageland. En je hebt van Tovenaar ChronoSenti zeven extra da-

gen gekregen. Weet je nog van de klok en de naar boven zwevende kalen-

derblaadjes zonder datum? De put is de ingang naar OnderDeGrond. On-

derDeGrond staat in verbinding met Onderland, zo noemen we ons land. 

De extra tijd begon om drie uur vanmiddag. Daardoor kun je zeven dagen 

in Onderland rondkijken en jezelf ontdekken, zonder dat je gemist wordt in 

Bovenland.  

Hij heeft je ook twee keer zo klein getoverd zodat je niet te groot bent om in 

Onderland te passen. Je bent in elk geval nieuwsgierig en je bent niet bang, 

anders was je niet in de put afgedaald,’ lachte Saphira.  

Door wat Saphira vertelde, voelde Pépé zich gerustgesteld en hij vond het ook 

minder spannend. Hij keek er zelfs naar uit om Onderland te gaan ontdekken!  

En misschien ontdek ik dan ook meer over mezelf, dacht hij. 

Op dat moment riep de uil een paar klanken en knipperde met zijn bruine 

ogen. Zijn oorpluimen stonden recht overeind. 

‘Dat is Avis, de uil van Fee Lilacra,’ zei Saphira. ‘Hij brengt berichten over 

en gaat straks aan haar vertellen dat je veilig bent aangekomen.’  

‘Ik vind Avis een heel mooie vogel. En wat is nu verder de bedoeling?’ 

vroeg Pépé.  

‘Allereerst krijg je van mij een welkomstcadeau.’  

Saphira fladderde terug door het deurtje de boom weer in. Even later kwam 

ze terug met een zilveren ketting in haar handen. Tussen de schakels van de 

ketting zaten op regelmatige afstand vijf ronde ringen. De openingen daar-

van waren ongeveer zo groot als een knikker. De ketting schitterde in het 

licht, prachtig.  

‘Voor jou,’ zei ze. Ze maakte de sluiting open en hing de ketting rond Pépé’s 

hals.  

‘Dank je wel, Saphira, heel mooi maar…’  
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Saphira legde haar vingers op zijn lippen: ‘Sjjjtt, vraag niet verder, het wordt 

vanzelf duidelijk’. Ze glimlachte tegen hem en zei: ‘Om te beginnen gaan we 

de vruchten verzamelen die uit de boom van kracht en geluk zijn gevallen. 

Die kun je later goed gebruiken.’  

Saphira hielp Pépé alle oranje vruchten op te rapen. ‘We doen ze in je rug-

tas,’ zei ze.  

 

‘Hoe heten die vruchten en kun je ze eten?’ vroeg Pépé.  

‘Wij elfjes noemen de vrucht limarinde, maar de kabouters hebben het over 

oelaboelie. Proef er gerust eentje. Er zitten piepkleine pitjes in; die zijn ook 

eetbaar.’  

Pépé nam voorzichtig een hap en proefde.  
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‘Het lijkt op een nectarine maar het vruchtvlees is iets harder. Het is zoet en 

ik proef vanille en kaneel. De pitjes smaken naar hazelnoot. Mmm… heer-

lijk!’ Hij at hem meteen helemaal op en wat vooral bijzonder was: hij kreeg 

er direct energie van.  

‘Je voelt het wel hè?’ zei Saphira lachend. ‘Wij komen allebei uit de boom 

van kracht en geluk: de limarindes en Saphira.’ En daar moesten ze samen 

hard om lachen.  

‘Als je de komende tijd energie nodig hebt, kun je een limarinde opeten en je 

zult zien dat je dan weer volop aan de slag kunt. Nu gaan we op pad, eerst nog 

een eindje varen,’ zei Saphira. 
 

Onderland 
 
Saphira fladderde nog even terug naar de boom en sloot het deurtje in de bast. 

Je zag niet eens meer waar het gezeten had.  

Pépé deed zijn nu volle rugtas op en liep naar de boot die nog op de kant lag. 

Saphira streek neer op het bankje vóór in de boot, Pépé duwde hem het water 

in en stapte tegelijkertijd in. Ze dreven verder op de stroom. Rondom de boot 

zwommen weer glimvisjes mee. 

Op het land links en rechts van het water was van alles aan de hand. In de 

rotswand was een uurwerk ingebouwd: bijna half vijf. Pépé hoorde steeds 

meer geluiden. En op-

eens zag hij op de kant 

de wezens die hij al eer-

der gezien had.  

‘Dat zijn de OnderDe-

Gronddwergen,’ legde 

Saphira uit. ‘Dat zijn 

goede vrienden. Kijk! 

Daar zie je de deuren 

van hun grotwoningen.’  
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Er waren OnderDeGronddwergen die voor hun huis aan het koken waren en 

hij rook de lekkere geuren. Andere dwergen waren in grotwerkplaatsen aan 

het zagen en aan het timmeren. Er waren ook werkplaatsen waar potten en 

pannen gemaakt werden en verderop zag hij een werf waar waterfietsen ge-

maakt en gerepareerd werden.  

Pépé vond het verbazingwekkend en prachtig tegelijk.  

De waterstroom voerde hen richting de uitgang van de grot. Pépé tuurde met 

geknepen ogen of hij kon zien wat er in het licht van de verte was. De ronde 

doorgang vanuit OnderDeGrond leek wel op de wijzerplaat van een giganti-

sche klok!  

Plotseling hoorde hij geruis boven zijn hoofd en voelde hij een luchtstroom. 

‘Dat is Avis, hij vliegt ook naar Onderland,’ zei Saphira, ‘hij gaat aan Fee Lila-

cra vertellen dat je onderweg bent.’ 

Pépé keek en keek… het leek wel of de wijd uitgespannen vleugels van Avis in 

de uitgang van de grot de wijzers van een klok vormden: vijf voor vijf. 

Het beekje voerde het bootje de grot uit en plotseling zag Pépé boven zijn 

hoofd blauwe lucht met wolken en... de zon.  

‘Zijn we weer buiten?’ vroeg hij.  

‘We zijn vanuit OnderDeGrond in Onderland aangekomen,’ antwoordde 

Saphira.  

Heel in de verte zag Pépé een groot gebouw met koepeltorens. 

‘Dat is het paleis van Tovenaar ChronoSenti, Heer van Tijd en Gevoelens,’ zei 

Saphira, ‘je zult hem zeker gaan ontmoeten.’ Pépé hoorde dat laatste nauwe-

lijks want zijn aandacht werd getrokken door de nieuwe omgeving. Vóór hem 

lag een open vlakte met rondom heuvels en in de verte zag hij bergen. Hij kon 

het bijna niet geloven, hij was in Onderland! 

Rechts van het paleis stond een prachtige regenboog aan de hemel te schitte-

ren. 

Een eindje verder, midden op een grasveld rechts van het beekje, stond een 
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vierkant huis op een verhoging. Het huis had drie verdiepingen; eigenlijk wa-

ren het drie huizen boven op elkaar. Het middelste huis was het grootste en 

had overal openslaande deuren naar de galerij rondom. Een trap leidde vanaf 

het grasveld naar het onderste huis. Rondom de verhoging waarop het huis 

stond, was een mooie tuin vol met bloeiende planten.  

Het beekje stroomde naar een steiger bij het huis. Daar stopte de boot vanzelf, 

want het beekje werd te ondiep om er te varen; iets verderop verdween het 

zelfs onder de grond. 

‘We zijn er,’ zei Saphira, ‘uitstappen maar!’  

Pépé stapte op de aanlegsteiger en liep de trap op. Saphira fladderde met hem 

mee. Ze gingen samen het gestapelde huis binnen.  

‘Hier woont Ziza met haar familie.’  

‘Ziza en haar familie? Wie zijn dat?’ vroeg Pépé.  

‘Het zijn rolrupsen, je gaat ze later ontmoeten. Ze zijn er nu niet omdat ze bo-

ven in de bergen glasbellen aan het blazen zijn. Die zijn nodig voor het plafond 

van Onderland.’  

Ze kwamen in een kamer met een grote tafel en wel vijftig smalle stoelen met 

dubbele armleuningen boven elkaar. Er stonden een paar kasten en er was een 

grote open keuken aan de zijkant. Rondom waren ramen met vierkante ruitjes. 

 

Vuurwerk 
 
Ze gingen het gestapelde huis verder bekij-

ken, ook boven. Daar was een grote slaapzaal 

met aan de buitenranden heel veel langwer-

pige smalle bedden naast elkaar, allemaal 

even netjes. Pépé telde er wel dertig!  

Dat is wel een supergrote familie, dacht Pépé, 

ons gezin bestaat maar uit drie personen.  

‘Hier slapen Ziza en de andere rolrupsen,’ 

wist Saphira.  
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In het midden van de kamer waren vijf douches en daaromheen stonden lage 

kasten met spiegels erboven. Op de kasten stonden mooie glasgeblazen drink-

bekers en zeepschaaltjes. En in de kasten lagen handdoeken, washandjes, zeep 

en shampoo. Prachtig allemaal. Saphira en Pépé gingen daarna weer naar be-

neden. Er hing een wandklok in de hal: vijf voor half zes. 

In een van de keukenkasten stond volop servies, tientallen bordjes en bekers. 

In de gauwigheid zag Pépé dat er zeker twee keer zoveel bestek was als ser-

vies. Vreemd, dacht hij, maar hij had geen tijd om er Saphira naar te vragen. 

Ze wees hem op een grote doos in een andere kast. ‘Maak maar open,’ zei ze, 

‘we moeten aan het werk.’  

Pépé maakte de doos open en hij vond een grote partij vuurwerk. 

Vuurwerk! Zoveel verschillende verpakkingen heb ik nog nooit gezien! Ik ben dol op 

vuurwerk, vooral als het in de lucht in duizend kleuren uiteenspat! dacht hij. Hij lach-

te en ging gloeien van opwinding.  

‘Kijk,’ zei Saphira, ‘hier is ook een bol opgerold vuurwerklont en in dit etui zit 

een vuurstaal. Weet je hoe dat werkt, een vuurstaal?’  

‘Ja hoor,’ zei Pépé, ‘dat heeft opa Bram mij geleerd, die weet alles van vuur 

maken.’  

‘Vertel,’ zei Saphira.  

Hij maakte het etui open: ‘Kijk, dit is het vuurstaal. Het is een rond staafje 

ijzer met vonkenpoeder erin. Als je snel en hard met het dunne stalen 

plaatje dat erbij zit over het staafje ijzer schraapt, springen er grote gloei-

ende vonken af. Je moet die vonken laten vallen in een bakje met gemakke-

lijk brandbaar spul, bijvoorbeeld droog stro, dunne houtsnippers of ber-

kenbast. Als dat dan gaat smeulen, moet je voorzichtig blazen totdat je een 

klein vlammetje in het bakje hebt.’  

‘Precies,’ zei Saphira, ‘zo maken we in Onderland altijd vuur. Het is de bedoe-

ling dat je het vuurwerk goed verdeeld aan de vuurwerklont vastmaakt. Daar-

na leggen we de lont met het vuurwerk rondom het huis en vanavond, als het 

donker is, mag je de lont met het vuurstaal aansteken. En dan kijken, genieten 
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en... afwachten,’ zei Saphira een beetje geheimzinnig.  

Pépé maakte de vuurwerkverpakkingen open en knoopte alle verschillende 

vuurwerksoorten aan de lange lont. Daarna legden ze samen de lont met het 

vuurwerk helemaal rond het huis, het was wel veertig meter lang. 

‘Nu gaan we eten,’ zei Saphira en ze vloog het benedenhuis binnen. De keu-

kenklok sloeg zes keer. In de koelkast lagen gesmeerde broodjes en er stonden 

drinkflesjes met een soort kokosmelk. Heel lekker.  

Toen ze uitgegeten waren vroeg Pépé: ‘En wat nu?’  

Saphira zei: ‘Als het zo meteen donker is, mag je het vuurwerk afsteken.’  

Op dat moment kwam Avis de uil aanvliegen. Hij riep allerlei geluiden naar 

Saphira en vloog weer weg. 

‘Ik hoor van Avis dat wij voor een tijdje afscheid moeten nemen want Fee Lila-

cra laat mij weten dat Tovenaar ChronoSenti mij verwacht. Wij zien elkaar la-

ter wel weer. Tot dan!’  

En ze fladderde net zo plotseling weg als dat ze uit de boom tevoorschijn was 

gekomen. Pépé keek haar na, ze draaide zich al fladderend nog even om, 

zwaaide naar hem en riep: ‘Heel veel succes!’ 

Pépé was een beetje beduusd door dit plotselinge afscheid. 

Hij ging op de trap naar het stapelhuis zitten om alle nieuwe indrukken te 

verwerken. Saphira, limarindes, Avis, OnderDeGronddwergen, vuurwerk. 

Vuurwerk! Het is bijna donker! Aan de gang! dacht Pépé.  

Hij pakte het vuurstaal en schraapte er snel en hard met het staalplaatje over-

heen. De vonken vlogen eraf. Ze vielen op het stro dat hij in een bakje gedaan 

had, het stro ging smeulen en hij blies er een vlammetje in. Toen hij daarmee 

de lont van het vuurwerk had aangestoken, ging hij voor de zekerheid een 

stuk achteruit staan, dat had zijn vader hem bij het vuurwerk van Oud en 

Nieuw geleerd. 

Het vuur kroop langs het koord naar het vuurwerk toe en vervolgens ontplof-

te, knetterde en vloog al het vuurwerk achter elkaar de lucht in. BENG, BENG, 

BENG, klonk het. 
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Er verschenen prachtige bloemen en sterren in de lucht in de kleuren paars, 

lila, groen, roze en oranje. Alle kleuren van de regenboog tegen een heldere, 

bijna zwarte hemel.  

Bij de laatste BENG zag Pépé een grote paraplu van goudgele sterretjes. En 

toen was het stil. Pépé had genoten van de kleuren en de vormen van het 

vuurwerk. Zo’n mooi vuurwerk had hij nog nooit gezien. 

Saphira had gezegd dat hij moest afwachten, maar tot wanneer? Hij voelde 

zich moe. Nu eerst slapen, morgen verder met dit wonderlijke avontuur, dacht hij. 

Hij verheugde zich er al op om Onderland verder te ontdekken.  

Pépé zocht boven in de slaapkamer het grootste bed op, deed zijn rugtas af en 

zijn kleren uit. Aan de wand van de kamer hing een klok: bijna negen uur. Hij 

ging in bed liggen, voelde nog even aan zijn halsketting met de ringen en trok 

het dekbed over zich heen. Hij voelde zich behaaglijk en sliep vrijwel meteen 

in. Hij droomde van zijn crossfiets, van ladders en klokken, van Saphira, van 

vuurwerk... en sliep als een roos. 
 

Donderdag 
 
Pépé ontwaakte uit die lekkere slaap. De wandklok wees half acht. Hij was nog 

steeds alleen. Geen Ziza, geen familie. Waar moest hij dan toch op wachten?  

Hij keek door het raam naar buiten. Prachtig weer! Eerst de deuren naar de galerij 

open, heerlijke frisse lucht.  

Vanaf de galerij zag hij dat het stapelhuis in een soort kom lag, omringd door 

heuvels. Rond de bloementuin van het huis was het gras pas gemaaid. Het zag 

er allemaal goed onderhouden uit. Hij keek naar boven, de wolken dreven 

over. Hij steunde met zijn ellebogen op de balustrade van de galerij, hield zijn 

handen onder zijn kin en hij zuchtte eens diep.  

Opeens hoorde hij: boemerdeboemerdeboem. Hij keek op en hij zag dat van alle 

kanten, vanaf de heuvels rondom, schijfjes kwamen aanrollen. Boemerdeboemer-

deboem, de schijfjes rolden zijn kant op, bijna tot bij het huis. Vlak voordat de 

schijfjes hun rolsnelheid kwijt waren en zouden omvallen, zetten ze razendsnel



 
 

één pootje op de grond, maakten daardoor een halve draai en strekten zich uit 

zodat ze op hun pootjes belandden. 

Dat moeten de rolrupsen zijn, dacht Pépé. Hij bekeek ze eens goed en zag dat het 

inderdaad rupsen waren maar dan ongeveer even groot als hijzelf en met maar 

drie paar poten, één paar achterpoten en twee paar iets dunnere voorpoten. 

Er waren nu zeker meer dan dertig rolrupsen bij het stapelhuis. Eén van de 

rupsen was een beetje groter dan de anderen. Die rolrups strekte zich precies 

uit onder de plek waar Pépé stond. 

De rups ging op haar staart zitten met de twee achterpoten opzij daarvan en 

zei tegen Pépé: ‘Dag Pépé, ik ben Zzzizzza en dit is mijn familie. Wij zijn rrrol-

rrrupsen.  

Ze maakte een wijds gebaar met haar twee rechter voorpoten en ze maakte 

daarbij een diepe buiging. De rolrupsen hadden een rond hoofd met bolle ogen 

aan de zijkant en ze hadden twee, een beetje naar opzij uitstekende tuitmond-

jes in de vorm van een trompetje.  
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