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Het was een heerlijke dag. Warm en zacht als kippenveertjes. 
Maar jammer genoeg was het maandag. En de enorme klok 
boven de ingang van de school wees al kwart over acht aan 
toen Sprotje het schoolplein op racete.
 ‘Shit!’ zei ze. Ze manoeuvreerde haar fiets in het verroeste 
fietsenrek en sjorde haar schooltas van de bagagedrager. Toen 
stormde ze de trap op en holde door de verlaten hal.
 Op de trap rende ze bijna tegen meneer Muisman, de con
ciërge, op.
 ‘Hé!’ zei hij en hij verslikte zich in zijn boterham met kaas.
 ‘Sorry!’ mompelde Sprotje. En verder stormde ze, nog twee 
gangen door. Toen stond ze hijgend voor de deur van haar lo
kaal. Muisstil was het daarbinnen. Zoals altijd bij mevrouw 
Rooze. Sprotje haalde nog een keer diep adem, klopte aan en 
deed de deur open.
 ‘Sorry, mevrouw Rooze,’ zei ze, ‘ik moest de kippen nog 
voeren.’
 Dikke Steve keek haar verbaasd aan. Mooie Melanie trok 
haar wenkbrauwen op. En Fred, die stomkop, kraaide en sloeg 
met zijn armen alsof het vleugels waren. Reuze grappig.
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 ‘Dat is een originele smoes zeg,’ zei mevrouw Rooze. Ze 
tuitte haar roodgestifte lippen en zette een kruisje in haar 
boekje.
 Met een somber gezicht liep Sprotje naar haar plaats, stak 
haar tong uit naar Fred en ging zitten. Naast Roos, haar harts
vriendin.
 ‘Je hebt stro in je haar,’ fluisterde Roos. ‘Hoezo, je moest de 
kippen voeren? Is oma Bergman ziek?’
 Sprotje schudde haar hoofd en gaapte. ‘Naar haar zus. En 
ik moet een uur eerder opstaan om die beesten te voeren. Een 
uur! Dat geloof je toch niet!’
 ‘Afgelopen nu met dat gesmiespel daar achterin,’ riep me
vrouw Rooze en ze begon raadselachtige getallen op het bord 
te schrijven. Roos en Sprotje bogen hun hoofd tot ze met hun 
neus bijna hun boek raakten.
 ‘Maar het heeft me wel op een idee gebracht,’ fluisterde 
Sprotje.
 ‘O ja?’ Roos keek bezorgd van haar boek op. Sprotjes idee
en waren net zo irritant als waterpokken. En ze broedde aan 
een stuk door nieuwe uit.
 ‘Stuur Melanie en Kim een briefje,’ fluisterde ze Roos toe. 
‘Volgende pauze geheime vergadering op de wc.’
 Kim en Melanie zaten naast elkaar, drie tafeltjes verder 
naar voren, en tuurden ingespannen naar het bord.
 ‘O nee!’ steunde Roos. ‘Je begint toch niet weer over dat 
clubgedoe, hè?’
 ‘Schrijf op!’ siste Sprotje.
 Roos had de geheime clubtaal perfect onder de knie. Dat 
kon je van Sprotje niet zeggen, hoewel ze hem zelf had be
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dacht. Geen wonder, ze kon niet eens onthouden of je ‘leraar’ 
met één of met twee e’s schreef.
 ‘Zo, nu wil ik graag iemand bij het bord hebben,’ zei me
vrouw Rooze.
 Roos trok haar hoofd tussen haar schouders. Sprotje staar
de geboeid in haar wiskundeboek.
 ‘Geen vrijwilligers?’
 ‘Welk wachtwoord?’ fluisterde Roos terwijl ze een blaadje 
uit haar ringband scheurde.
 Sprotje krabbelde iets op de tafel.
 Roos fronste haar wenkbrauwen. ‘Wat moet dat nou weer 
voorstellen?’
 ‘Een kip natuurlijk,’ siste Sprotje ongeduldig. ‘Prima wacht
woord, toch? Schiet nou op.’
 Mevrouw Rooze keek alweer hun kant op.
 ‘Fred is de vrijwilliger!’ zei Sprotje luid en ze veegde de 
mislukte kip met haar duim weg.
 ‘Haha.’ Fred liet zich nog verder onderuitzakken op zijn 
stoel.
 ‘Klaar,’ fluisterde Roos. Ze vouwde het briefje zorgvuldig 
op en schoof het naar Sprotje toe.
 ‘Charlotte, kom jij maar even naar het bord,’ zei mevrouw 
Rooze.
 ‘O nee. Alstublieft, dat heeft geen zin,’ zei Sprotje. ‘Echt 
niet, mevrouw Rooze.’
 ‘Charlotte, naar het bord.’ Mevrouw Rooze trok haar wenk
brauwen op. Dat deed ze altijd als ze haar geduld begon te 
verliezen.
 Dus stond Sprotje op, pakte het briefje en liet het in het 
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voorbijgaan bij Mooie Melanie op schoot vallen.
 Maar achter de ronde bril van mevrouw Rooze gingen ha
viksogen schuil. ‘Melanie, wil je me alsjeblieft even dat briefje 
laten zien dat je net kreeg?’ vroeg ze lief. En Melanie kreeg een 
vuurrood hoofd en liep braaf met Sprotjes geheime bood
schap naar voren.
 ‘Gniredagrev medni wsejsie neglovc ezuaped owthcaw pik-
dro,’ las mevrouw Rooze hardop. ‘Wat heeft dat nou weer te 
betekenen?’
 ‘Dat is Sprotjes debiele geheimtaal,’ verklaarde Fred. Hij 
grijnsde zo breed dat zijn oren bijna van zijn hoofd vielen. 
Sprotje pakte een krijtje, perste haar lippen op elkaar en keek 
strak naar het bord.
 ‘Tja, als het geheim is,’ zei mevrouw Rooze, terwijl ze Sprot
jes briefje weer opvouwde en Melanie in de hand drukte, 
‘dan moet het ook geheim blijven. Charlotte, begin maar te 
rekenen.’
 De rest van het uur werd voor Sprotje behoorlijk onplezie
rig. Maar ook Fred pijnigde zijn hersenen. Over Gniredagrev 
medni wsejsie enzovoort.

‘Wat een achterlijk ontmoetingspunt!’ zuchtte Melanie. Met 
z’n drieën hadden ze zich in een wchokje geperst. Roos had 
het nog het beste getroffen, want die zat op de wcbril.
 ‘Dit is de enige plek waar de club van Fred ons niet kan be
spioneren,’ zei Sprotje.
 ‘Bespioneren! Wat valt er nou te spioneren?’ vroeg Melanie 
spottend en ze plukte aan haar lange haar. ‘Ik wed dat die jon
gens wel wat beters te doen hebben.’
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 ‘O ja?’
 Iemand klopte op de deur en zei zacht: ‘Kip! Kihiiiiip!’ 
Sprotje deed de deur van het slot en Kim wurmde zich naar 
binnen. Nu werd het pas echt krap.
 ‘Sorry hoor,’ zei Kim verlegen. ‘Maar ik moest eerst even 
naar de wc. Echt, bedoel ik.’ Ze werd rood. ‘Wat is er aan de 
hand?’
 ‘Sprotje heeft een idee,’ zei Roos.
 Melanie stak een stuk kauwgum tussen haar hagelwitte 
tanden. ‘Nou, als het net zoiets is als de vorige keer, dan weet 
ik het wel!’
 ‘Wat doe je hier eigenlijk als onze club je zo op je zenuwen 
werkt,’ snauwde Sprotje.
 Melanie rolde met haar ogen. ‘Laat maar. Kom op met dat 
idee van je.’ Giechelend stootte ze Kim aan. ‘Misschien wil ze 
weer zo’n heksendrankje voor ons brouwen, waar we dagen
lang groen van zien.’
 Sprotje antwoordde met een ijskoude blik.
 ‘Hallo, kunnen we nu misschien een keertje ter zake ko
men?’ vroeg Roos. Ze klom op de wcbril en duwde het raam
pje open.
 ‘Oké.’ Sprotje wreef over haar neus. Dat deed ze altijd als ze 
boos of verlegen was. ‘Mijn oma is een week naar haar stok
oude zus en ik pas op het huis en de kippen en zo. Nou ja, en 
toen dacht ik dat het huis best een gaaf hoofdkwartier zou 
zijn... en als we deze week nou wat vaker bij elkaar komen... 
ja, nou,’ ze keek naar haar voeten, ‘dat we dan misschien toch 
nog een echte club worden.’
 ‘Lijkt me leuk,’ zei Kim met een zijdelingse blik op Mela
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nie. Iets was voor haar pas goed als Melanie haar zegen eraan 
had gegeven. Maar die keek helemaal niet enthousiast.
 ‘Wat bedoel je met wat vaker?’ vroeg Melanie.
 ‘Nou, bijna elke dag.’
 Roos schudde haar hoofd. ‘Ik weet niet of ik zo vaak kan. 
Mijn broertje, weet je wel...’
 ‘Ja hoor, je broertje,’ zei Sprotje geërgerd. ‘Je grote broer 
kan ook wel eens een keer oppassen hoor.’
 ‘Jij hebt makkelijk praten,’ mompelde Roos. Sprotje had 
geen broertjes of zusjes. Haar moeder reed op een taxi en was 
meestal niet thuis. En haar vader – nou, die was er niet en je 
kon maar beter niet over hem beginnen ook.
 ‘Maar wat moeten we dan zo vaak met elkaar?’ vroeg Mela
nie.
 Buiten ging de bel voor het eind van de pauze.
 ‘Nou, wat doe je anders dan allemaal voor spannends?’ wil
de Sprotje weten. ‘Ik zit dus thuis te niksen, als ik niet toevallig 
bij mijn oma aan het sloven ben. Roos heeft niets beters te doen 
dan de hele tijd op haar broertje passen. En Kim beleeft vast ook 
niet aan de lopende band de grootste avonturen, of wel soms?’
 Kim glimlachte verlegen en tuurde naar de vieze tegels 
voor haar voeten.
 ‘Ik zit op ballet hoor!’ zei Melanie vinnig. ‘En ik heb ook 
nog gitaarles.’
 ‘Jee, dat klinkt avontuurlijk,’ zei Sprotje. ‘Dat kun je na
tuurlijk niet zomaar een weekje overslaan.’
 ‘Natuurlijk wel!’ Melanie kneep kwaad haar ogen half 
dicht. ‘Maar wat dan?’
 ‘Dat zien we vanzelf wel!’ riep Sprotje. ‘Avonturen kun je 
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toch niet plannen, zoals ballet of zo. Die wachten om de hoek 
en... tjak! Opeens zijn ze er!’
 De drie anderen keken haar aan. Hun hoofd zat opeens vol 
beelden van schatten, ridders en piraten. Het was Sprotje ge
lukt.
 Met een onzeker lachje keek Kim Melanie aan. ‘Ik wil het 
best nog een keer proberen,’ zei ze.
 Melanie haalde haar schouders op. ‘Oké. Een week dan. 
Daarna zien we wel verder.’
 Kim keek haar opgelucht aan.
 ‘Ik doe ook mee,’ zei Roos. ‘Het kan wel zijn dat ik mijn 
broertje een keertje meeneem.’
 ‘Nou goed dan.’ Sprotje haalde diep adem. ‘Dan zien we el
kaar vanmiddag. Om een uur of drie. Afgesproken?’
 ‘Best,’ zei Melanie. ‘Maar ik trek niet weer dat domme blau
we clubshirt aan waarin we toen de hele tijd rondliepen. Dat 
ziet er echt niet uit.’
 ‘We moeten toch íéts hetzelfde hebben!’ zei Sprotje geïrri
teerd. ‘En ik trek echt geen kanten jurkje aan zodat jij er mooi 
uitziet.’
 ‘Kleren als herkenningsteken zijn toch saai,’ zei Roos. ‘Wat 
denken jullie van een tattoo of zo?’
 Kim keek haar geschrokken aan.
 ‘Het was maar een voorbeeld,’ zei Roos.
 ‘Misschien bedenkt iemand nog wel iets gaafs,’ zei Sprotje. 
‘Drie uur dus. En vergeet het wachtwoord niet.’
 ‘Kihíp!’ zei Melanie, rollend met haar ogen. ‘Maar kan ie
mand me uitleggen waarom we dit op de wc moesten bespre
ken?’
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Sprotje en Roos woonden in dezelfde straat – wel zo handig 
voor hartsvriendinnen. Ze kenden elkaar sinds groep 1, had
den hun vriendschap al honderd keer voorgoed verbroken 
en het even vaak weer goedgemaakt. Zo gaat dat als je bes
te vriendinnen bent. Een keer waren ze zelfs samen van huis 
weggelopen, al waren ze niet verder gekomen dan de hoek 
van de straat.
 Om half drie precies haalde Sprotje Roos op en samen gin
gen ze op weg. Met de buggy, want Roos moest op haar broer
tje Luca passen.
 ‘Een peuter op een clubvergadering!’ Sprotje schudde haar 
hoofd. ‘Zo wordt het echt nooit wat.’
 Hup, daar vloog de speen uit de buggy.
 ‘Nee hè,’ mompelde Roos en ze viste het ding haastig onder 
een dikke teckel vandaan, die tegen een krantenrek stond te 
plassen.
 ‘Kan die domme broer van je niet een keer op die dwerg 
passen?’ vroeg Sprotje.
 ‘Nee.’ Roos veegde de speen zorgvuldig af aan haar tshirt. 
‘Die moet vandaag naar tennis.’
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 ‘Ach. De vorige keer moest hij naar karate.’
 En daar vloog de speen alweer uit de buggy. In een extra 
grote boog deze keer.
 ‘Karate is op woensdag,’ zei Roos. ‘Shit, waar is dat ding nú 
weer gebleven?’
 Luca zette het op een brullen.
 ‘Vast de straat op gevlogen en platgewalst,’ zei Sprotje geïr
riteerd. ‘Heb je er niet nog een? Dat kind maakt meer herrie 
dan de auto’s!’
 Snel haalde Roos een reservespeen uit haar broekzak en 
stak hem in het gulzige mondje. Toen Luca net geboren was, 
had Sprotje hem altijd Snoepje genoemd. Maar inmiddels 
was haar enthousiasme voor kleine kinderen een stuk minder 
geworden. Hetzelfde gold trouwens voor Roos.
 Ze liepen een smal straatje in. Al na een paar passen was 
het lawaai van de hoofdstraat alleen nog maar een woedend 
gebrom en nu hoorden ze de wielen van de kinderwagen over 
de straatstenen knarsen.
 ‘Wat doen die jongens eigenlijk met hun club?’ vroeg 
Roos.
 ‘Vissen,’ zei Sprotje. ‘En meiden pesten. Dat is het enige wat 
ze met die muggenhersentjes van ze kunnen bedenken.’
 ‘En wij?’ vroeg Roos. ‘Heb je al een idee? Misschien kun
nen we met z’n allen koken of zo. Dat vindt Melanie vast ook 
leuk.’
 ‘Jee, Melanie, Melanie! Die rot maar op naar balletles als ze 
zo blijft zeuren!’ riep Sprotje, waarop Luca onmiddellijk weer 
begon te brullen.
 ‘Ssst, doe nou niet!’ siste Roos en ze wipte de buggy op en 
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neer tot haar broertje weer stil was.
 ‘Sorry,’ fluisterde Sprotje. ‘Maar ik word er gek van zoals 
Kim haar aanbidt. En nu begin jij ook nog. Trouwens, koken 
is niets voor ons.’
 ‘Het was maar een idee hoor,’ zei Roos. ‘Maar waarom wil 
je Melanie eigenlijk bij je geweldige club als je haar zo stom 
vindt?’
 ‘Wie moet er anders bij?’ mompelde Sprotje. Ze wreef ver
woed over haar neus. ‘En jij hebt haar toch voorgesteld, of 
niet?’
 ‘Ik heb Kim voorgesteld, die zit namelijk toch al de hele 
tijd bij ons thuis,’ zei Roos. De moeder van Kim en de moeder 
van Roos waren dik bevriend.
 ‘En Kim doet nu eenmaal niets zonder Melanie.’ Sprotje 
zuchtte.
 ‘Precies.’
 Sprotje had niemand voorgesteld. Wie had ze ook moeten 
voorstellen? Roos was niet alleen haar beste, maar ook haar 
enige vriendin.
 ‘Nou ja, maakt ook niet uit,’ zei Sprotje. ‘Een club is een 
club, zo erg zijn die twee nou ook weer niet. En je zult het 
zien, het wordt een te gekke week. Zeker weten.’
 ‘Ja, zeker weten,’ zei Roos. Maar het klonk niet erg over
tuigd. ‘Kun jij even in de buggy kijken?’
 ‘Slaapt,’ stelde Sprotje vast. ‘Kleine kinderen zijn echt schat
tig als ze slapen. Maar anders... brrr.’
 
Sprotjes oma woonde in een smalle straat met een grasveld 
aan de rechterkant en een paar oude huizen aan de andere 
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kant van de weg. De huizen waren niet groot of mooi, maar 
ze hadden wel allemaal een enorme tuin.
 Roos was hier nog maar één keer eerder geweest. Dat had 
ze genoeg gevonden. Oma Bergman hield er helemaal niet 
van als Sprotje vrienden meenam. ‘Ik wil geen vreemden 
in mijn huis,’ zei ze altijd. En in haar ogen was iedereen een 
vreemde, met uitzondering van Sprotje en haar moeder. Oma 
Bergman was sowieso een rare. De hele tijd vergat ze dingen, 
en verder commandeerde ze aan een stuk door. Sinds Roos 
Sprotjes oma had leren kennen, wist ze waarom Sprotje vaak 
zo verdrietig was. En zo krengig tegen anderen. Soms zelfs te
gen haar beste vriendin.
 Als Sprotjes moeder overdag op de taxi reed, at Sprotje bij 
haar oma, en als haar moeder nachtdienst had, sliep ze daar 
ook. Veel tijd voor vrienden bleef er dan niet over. Voor het 
eten moest ze altijd onkruid wieden of het kippenhok uit
mesten. Oma Bergman vond namelijk dat kinderen hun eten 
moesten verdienen. ‘In het zweet uws aanschijns,’ zei ze altijd. 
‘Zo is dat, in het zweet uws aanschijns.’
 Sprotje had veel verstand van moestuinen en kippen – en 
lastige oma’s.
 
Het huis van oma Bergman was het laatste van de rij, een huis 
van donkere baksteen, met kleine raampjes die leken op toe
geknepen ogen. In de grote tuin was geen grassprietje en bij
na geen bloem te zien; er was geen terras, er waren alleen een 
heleboel bessenstruiken en fruitbomen – en een lange rij keu
rig aangeharkte groentebedden. Daarachter stond een oude 
schuur en een groengeverfd kippenhok, met daaraan vast een 
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grote ren, gemaakt van kippengaas, en met een groen houten 
deurtje erin.
 ‘O, daar heb je de kippen!’ riep Roos toen ze voor het tuin
hek stonden. ‘Zijn het er meer dan de vorige keer?’
 Sprotje schudde haar hoofd. ‘Nee, eentje minder zelfs. Vo
rige week heeft oma er nog een geslacht om mee te nemen 
naar haar zus.’ Sprotjes tranen en heftige protest hadden oma 
Bergman er niet van kunnen weerhouden. Maar Sprotjes lie
velingskip had ze in elk geval met rust gelaten.
 ‘O, verdomme!’ riep Sprotje opeens. Ze duwde het tuinhek 
open en rende op de groentebedden af. ‘Weg daar, weg daar!’ 
brulde ze.
 Tussen de kool richtte een dikke bruine hen haar kopje 
op. Een koolblad hing uit haar snavel. Toen ze de woedende 
Sprotje op zich af zag stormen, rende ze luid kakelend op de 
ren af.
 ‘Blijf staan!’ riep Sprotje terwijl ze de hen probeerde te pak
ken. Die klokte geschrokken en rende opgewonden voor het 
kippengaas heen en weer. Twee keer probeerde Sprotje haar te 
grijpen, twee keer vlogen de veren alle kanten op, maar bei
de keren was de kip haar te snel af. Toen dook de hen opeens 
omlaag en kroop ze onder het gaas door de ren in.
 Roos stikte bijna van het lachen.
 ‘Sta niet zo stom te hinniken!’ Ongerust liep Sprotje naar 
het koolbed. Van twee planten waren alleen nog de kaalgevre
ten stronken over. Woedend rukte Sprotje ze uit de aarde en 
smeet ze bij de kippen in de ren. Roos duwde giechelend de 
buggy naar het huis.
 ‘Het is helemaal niet leuk hoor,’ riep Sprotje. ‘Mijn oma 
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doet me wat als ze dat ziet.’
 ‘Ach joh, dat zal wel meevallen,’ zei Roos. ‘Oeps, nu heb ik 
de hik.’
 ‘Die beesten wringen zich steeds onder het gaas door!’ 
klaagde Sprotje. ‘Ik maak het gat dicht en de volgende dag 
hebben ze alweer een nieuw gegraven. Maar leg dat maar eens 
aan mijn oma uit!’
 ‘Kom op joh, maak je niet zo druk.’ Roos sloeg troostend 
een arm om Sprotjes schouder. ‘Als ze zo vergeetachtig is als 
jij altijd zegt, weet ze allang niet meer hoeveel planten er ston
den.’ Ze loerde in de buggy. ‘Luca slaapt als een os. Ik kan hem 
het beste hier buiten laten staan.’
 Sprotje keek nog steeds een beetje ongelukkig. ‘Zulke din
gen vergeet mijn oma niet,’ zei ze. ‘Ze zou nog eerder haar 
naam vergeten. Ze weet zelfs hoeveel roestige spijkers er in de 
schuur liggen.’ Met een boos gezicht viste Sprotje de huissleu
tels uit haar zak. In de gammele deur van oma Bergman zaten 
drie veiligheidssloten.
 Verbaasd schudde Roos haar hoofd. ‘Heeft je oma daarbin
nen een schat verstopt?’
 ‘Niet dat ik weet,’ bromde Sprotje, terwijl ze nerveus met 
de sleutels prutste. ‘Maar mijn oma ziet achter elk plantje een 
inbreker. Terwijl er hier helemaal niets te stelen valt. Kom 
binnen.’ Ze duwde de voordeur open.
 Door een klein gangetje met een gigantische kapstok kwa
men ze in de keuken van oma Bergman. Het was een mooie 
keuken met een oude kast, met veel kleine laatjes en ruitjes, 
en een grote tafel met drie stoelen en een bank eromheen.
 ‘Ziet er gezellig uit,’ zei Roos. Maar Sprotje fronste alleen 
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haar voorhoofd. ‘Moet je nou zien,’ zei ze kwaad. Ze liep naar 
de kast en rukte een briefje van een van de ruitjes.
 ‘Maandag en woensdag vloer dweilen,’ las ze hardop. ‘Ge
zellig, hè?’
 Er waren nog meer briefjes. Ze zaten overal opgeplakt. Op 
het gasfornuis, op de koelkast, op de deur van de provisie
kast, op de tafel. Soms was het er één, soms waren het er twee. 
Steeds met nauwkeurige werkinstructies erop. Sprotje trok ze 
allemaal los. Ze kreeg er een knalrood hoofd van.
 Roos nam het stapeltje briefjes van haar aan en las. Stof af
nemen, vegen, dweilen, kippen voeren en hok schoonmaken, 
onkruid wieden (‘maar wel graag regelmatig en grondig!’), 
luchten, tafellaken verschonen... Ten slotte had ze er genoeg 
van en gooide de briefjes op tafel.
 Daar lag nóg een briefje, met een dikke sleutelbos ernaast.

Rood: sleutel van de provisiekast – blijf met je vingers van de 
koekjes af!
 Blauw: schuur – zorg ervoor dat er altijd vers spek in de mui-
zenvallen zit.
 Geel: de reservesleutel van de voordeur, voor het geval je weer 
eens zo slordig bent om de jouwe kwijt te raken. Het zou niet de 
eerste keer zijn!
 Groen: brievenbus – alsjeblieft dagelijks!!! leeghalen.
 Zwart: gaat je niets aan!

‘Wat heeft dat nou weer te betekenen?’ vroeg Roos verbluft. 
‘Misschien heeft ze toch ergens een schat verstopt! Wat denk 
jij?’
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 Sprotje schudde haar hoofd. ‘Geen idee. Raar.’ Nadenkend 
bekeek ze de zwarte sleutel. Maar hij zag er precies zo uit als 
de andere.
 ‘Hé Sprotje! Ben je er al?’ riep iemand van buiten. En op 
hetzelfde moment zette Luca het op een brullen.
 ‘Hé, jullie kind krijst!’ zei Melanie toen ze met Kim in haar 
kielzog de keuken in kwam.
 ‘Vind je het gek, met dat geschreeuw van jullie,’ zei Roos. 
Ze liep naar buiten en kwam met de brullende Luca terug. 
‘Hij is kleddernat. Ik moet hem verschonen. Leg eens even 
zijn dekentje op de tafel.’
 Kim verdween als een pijl uit de boog en kwam terug met 
het dekentje. Sprotje stond nog steeds naar de zwarte sleutel 
te kijken.
 ‘Hé, ga eens opzij,’ zei Roos en ze bevrijdde Luca van zijn 
drijfnatte luier. Kim keek vol verbazing toe.
 ‘Wat is er zo interessant aan die sleutel?’ vroeg Melanie 
nieuwsgierig.
 ‘Tja, dat zou ik ook wel eens willen weten,’ mompelde 
Sprotje en ze stak de sleutelbos samen met het onaardige 
briefje in haar broekzak.
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‘Er zijn niet eens hanen bij!’ zei Melanie.
 De vier zaten middenin de kippenren rond een wankel 
tuintafeltje thee te drinken en koekjes te eten.
 ‘Hanen zorgen alleen maar voor problemen,’ zei Sprotje. 
Onder de tafel maakten zes kippen ruzie om de koekkrui
mels. Sprotje tilde een kleine zwarte hen op en nam haar op 
schoot. Klokkend trok ze haar kopje in. Toen Sprotje zachtjes 
over haar kam aaide deed ze haar ogen dicht.
 Melanie giechelde. ‘Ben je niet bang dat ze op je schoot 
poept?’
 ‘Nee, ik ben niet zo opgetut als jij, dus...’ zei Sprotje.
 Melanie perste haar lippen op elkaar en streek haar jurk 
glad.
 ‘Hebben ze allemaal een naam?’ vroeg Kim.
 Sprotje knikte. ‘Tuurlijk. Deze hier heet Emma, die daar
onder dat zijn Isolde en Huberta, die gevlekte heet Pavlova en 
die twee dikke daar heten Dollie en Clara.’
 ‘Leuke namen,’ zei Melanie. ‘Heeft je oma die bedacht?’
 Sprotje schudde haar hoofd. ‘Nee, die heb ik ze gegeven. 
Onze club moet ook een naam krijgen, vinden jullie niet?’
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 ‘Freds club heeft een leuke, vind ik,’ zei Roos. Luca zat 
droog en tevreden op haar schoot en zoog op haar vinger.
 ‘De Pygmeeën!’ Sprotje trok een gezicht. ‘Dat vind je leuk? 
Ik weet het niet.’
 ‘En ze hebben allemaal een oorringetje in.’ Kim schepte vier 
lepels suiker in haar thee. ‘Ze hebben er heel erge ruzie over 
gekregen met hun ouders.’ De bewondering droop ervan af.
 ‘Wat zouden jullie ervan zeggen,’ Melanie nam een van 
oma’s verboden koekjes, ‘als we ons de Elfen noemden? Klinkt 
wel leuk, toch?’
 ‘Over mijn lijk!’ Sprotje tilde de trappelende Emma van 
haar schoot en zette haar weer onder tafel. Kim deed een 
greep in de koektrommel, maar Sprotje duwde haar hand 
weg en klapte het deksel erop. ‘Meer mogen jullie niet, anders 
merkt mijn oma dat ik er niet alleen van gegeten heb.’
 ‘O.’ Verlegen vouwde Kim haar handen in haar schoot.
 ‘Wat voor naam had jij dan gedacht?’ vroeg Melanie kattig 
aan Sprotje.
 ‘De Wilde Kippen,’ zei Sprotje. ‘Dat zou een goede naam 
zijn.’
 Melanies engelachtige gezicht trok in een grimas, maar 
Kim en Roos knikten.
 ‘Klinkt grappig,’ zei Roos. ‘Ja, ik vind het grappig.’
 ‘Als herkenningsteken...’ Kim schoof opgewonden heen en 
weer op haar stoel ‘... kunnen we onze nagels groen lakken.’
 ‘Onze teennagels!’ zei Roos. ‘Of we nemen groene lippen
stift.’
 ‘Getver,’ zei Sprotje. ‘Dan kunnen we ook meteen ons haar 
verven.’
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 ‘Mooi niet,’ zei Melanie, terwijl ze met een zakdoek de neus 
van haar schoen opwreef. ‘Als jullie per se de Wilde Kippen 
willen heten, mij best, maar mijn haar verf ik niet!’
 ‘Ik... ik heb het!’ Kim streek haar pony uit haar gezicht. Het 
haar viel steeds in haar ogen. ‘We hangen allemaal een kip
penveertje om onze nek. En... en we... we mogen het nooit 
kwijtraken of... of af laten pakken of zo!’
 ‘Hm!’ deed Sprotje.
 En Melanie trok een rimpel in haar mooie neus. ‘Poe, stin
ken we dan niet naar kippenpoep?’
 ‘Klets niet!’ Sprotje raapte een veer van de grond en hield 
hem onder Melanies neus. ‘Ruikt je tere neusje iets? Nou, zie 
je wel. Goed,’ ze keek om zich heen, ‘zoek er maar een uit. 
Hier liggen er genoeg.’
 De kippen hielden verbaasd op met pikken en scharrelen 
toen de meisjes met gebogen hoofd door de ren begonnen te 
dwalen. Het duurde een hele tijd voordat ze allemaal zeker 
wisten dat ze het mooiste veertje gevonden hadden.
 ‘Ik ga hem aan een zilveren kettinkje hangen,’ zei Melanie. 
‘Dat staat mooi, denk ik.’
 ‘Ja, vast!’ zei Kim, die haar bewonderend aankeek. Roos en 
Sprotje wisselden een spottende blik.
 ‘Nu alleen nog het allerbelangrijkste,’ zei Sprotje. ‘Dat zou
den we bijna vergeten!’
 Verwonderd keken de anderen haar aan.
 Sprotje trok een gewichtig gezicht. ‘De eed.’
 ‘Waarom dat nou weer?’ vroeg Roos.
 ‘Ze heeft gelijk!’ zei Kim. ‘Zo’n eed is heel belangrijk!’ Ze 
viste een half geplette chocoladereep uit haar broekzak. 


