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Kort voorwoord

Dat zijn ze, daar links, de Wilde Kippen: Sprotje en haar bes-
te vriendin Roos, Mooie Melanie en de net iets te dikke Kim, 
Melanies grootste bewonderaarster. Sinds Sprotje op het idee 
kwam een echte meidenclub op te richten hebben ze samen 
al een heleboel avonturen beleefd. Terwijl ze elkaar in het be-
gin niet eens zo heel graag mochten. Maar toen werden ze de 
Wilde Kippen Club, ze kwamen elke dag na schooltijd bij el-
kaar, dronken thee, voerden de kippen van Sprotjes oma, los-
ten het raadsel van de zwarte sleutel op – en opeens waren ze 
vriendinnen. Echte vriendinnen.
 O ja, de Wilde Kippen zijn niet de enige club waarover het 
in dit verhaal gaat. Er zitten namelijk ook nog vier jongens bij 
de meiden in de klas. Ze noemen zich de Pygmeeën, dragen 
allemaal een ringetje in hun oor en bezorgden de Wilde Kip-
pen een hoop last – tot ze letterlijk in de val liepen. Maar dat 
is een ander verhaal...
 Nu is het vrede tussen de Kippen en de Pygmeeën. Vier 
maanden alweer. Een verrekt lange, saaie tijd, vinden de jon-
gens...
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 En daarmee zijn we alweer in het volgende verhaal beland. 
Doek op dus voor de Wilde Kippen.



9

‘Hier!’ riep Sprotje. Ze trok de deur van de coupé open. ‘Vlug, 
schiet nou eens een beetje op.’
 Ze gooide haar weekendtas op een bank, haar jas op een 
andere bank en plofte zelf neer bij het raam.
 ‘Jeetje, wat heb je weer een haast!’ kreunde Roos. Met haar 
volgestouwde rugzak bleef ze bijna in de deuropening ste-
ken.
 ‘Waar zijn de anderen?’ vroeg Sprotje.
 ‘Die komen er zo aan,’ antwoordde Roos terwijl ze haar 
rugzak in het bagagerek wurmde.
 ‘Leg je jas op die vrije plek daar,’ zei Sprotje. ‘En doe het 
gordijn dicht, zodat er geen andere mensen binnenkomen.’
 Op de gang schuifelden een paar jongens uit hun klas voor-
bij. Fred stak zijn tong naar Roos uit, Mat en Steve deden wie 
het scheelst kon kijken.
 ‘Moet je die mafketels zien.’ Roos grinnikte, trok haar gru-
welijkste grimas en keek scheel terug. Toen schoof ze het gor-
dijn dicht. De jongens klopten op het raam en wrongen zich 
in de coupé naast die van de vriendinnen.
 ‘Goed.’ Roos ging weer op haar plaats zitten. ‘De Pygmeeën 
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zitten dus hiernaast. Op Willem na dan. Maar die zal zo wel 
komen.’
 ‘Dat kan nog leuk worden,’ zei Sprotje, die haar lange be-
nen op de bank tegenover haar legde.
 Iemand schoof de deur van de coupé open. Melanie, ook 
wel Mooie Melanie genoemd, stak haar hoofd om het gordijn 
heen. ‘Is hier nog plaats voor twee Wilde Kippen of hoe zit 
dat?’
 ‘Kom erin,’ zei Sprotje. ‘Is Kim er ook?’
 ‘Natuurlijk.’ Melanie schoof een enorme weekendtas naar 
binnen.
 ‘Goeiemorgen,’ zei Kim slaperig.
 ‘Jeetje mina.’ Sprotje hielp Melanie haar tas in het bagage-
rek te hijsen. ‘Wat heb jij allemaal bij je zeg? Je hele make-up-
voorraad of zo?’
 ‘Haha!’ Melanie ging naast Roos zitten en streek het haar 
uit haar gezicht. ‘Kleren natuurlijk. Aan zee weet je nooit wat 
voor weer het wordt.’
 Sprotje haalde haar schouders op. ‘Als je je ketting maar bij 
je hebt.’
 ‘Ja, wat dacht je dan?’ Melanie wreef met een zakdoek haar 
lakleren schoenen op. Om haar hals bungelde een kettinkje 
met een kippenveer eraan. Net als bij de drie anderen, alleen 
hingen hun veertjes aan leren koordjes.
 De kippenveer was het teken van de club, en alleen een ech-
te Wilde Kip mocht hem dragen.
 ‘Ik geloof dat we vertrekken,’ zei Kim.
 Met een schok zette de trein zich in beweging. Langzaam 
reed hij het donkere station uit, het zonlicht tegemoet.
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 ‘Precies het goede weer voor een waddenreis hè?’ Melanie 
haalde een zak dropmunten uit haar jaszak en hield hem de 
anderen voor. ‘Hier, op een te gek schoolreisje.’
 Sprotje en Roos tastten meteen toe, maar Kim schudde 
haar hoofd. ‘Nee dank je, ik ben op dieet.’
 ‘Sinds wanneer?’ vroeg Sprotje.
 ‘Sinds eergisteren.’ Verlegen plukte Kim aan haar pony. ‘Ik 
ben al een halve kilo afgevallen. Bijna dan.’
 ‘Op dieet op schoolreis?’ Melanie grinnikte. ‘Geen slecht 
idee, met het eten dat ze ons daar waarschijnlijk voorzetten.’
 ‘Zeg dat wel.’ Sprotje keek uit het raam en schreef met een 
vinger haar naam op het stoffige glas. De trein reed over een 
spoorbrug. Daaronder lag de vuilbruine rivier te schitteren in 
de zon. ‘Ik vind het best wel spannend.’
 ‘O ja? Gisteren wilde je nog dat we allemaal deden alsof we 
ziek waren, zodat we thuis konden blijven,’ zei Roos.
 ‘Gisteren ja,’ zei Sprotje. ‘Maar nu is het vandaag.’
 In de coupé ernaast zongen de Pygmeeën voetballiederen.
 ‘Compleet gestoord,’ stelde Melanie vast. ‘Wat vinden jul-
lie, zullen wij ook iets zingen?’
 Sprotje kreunde. ‘O nee! Spaar me alsjeblieft.’
 ‘Melanie heeft een hartstikke mooie stem,’ zei Kim. ‘Ze 
zingt zelfs in een koor. Eerste sopraan.’ Kim was Melanies 
grootste fan. Ze aanbad haar. Vierentwintig uur per dag.
 ‘Geweldig!’ Sprotje trok een spottend gezicht. ‘Maar als ze 
hier gaat zingen spring ik uit het raam.’
 Melanie deed net haar mond open om iets niet al te aar-
digs terug te zeggen toen er op de deur van de coupé werd ge-
klopt.
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 ‘De conducteur,’ fluisterde Kim. ‘O jee, waar heb ik mijn 
kaartje nou weer gelaten?’
 Gelukkig was het Mat maar, de kleinste en luidruchtigste 
Pygmee.
 ‘Hallo, kakelkippetjes!’ riep hij. ‘Ik heb een boodschap voor 
jullie.’
 Hij wierp Roos een opgerold briefje in haar schoot, maakte 
een buiging en schoof de deur met een klap weer dicht.
 ‘O!’ Melanie rolde met haar ogen. ‘Wedden dat het een lief-
desbrief is? Mat heeft al heel lang een oogje op Roos.’
 ‘Klets niet!’ zei Roos, maar ze werd wel zo rood als een 
kreeft.
 ‘Hij heeft Melanie ook al eens een paar liefdesbrieven ge-
schreven,’ fluisterde Kim op samenzweerderige toon.
 ‘Dat was een eeuw geleden joh,’ zei Sprotje. ‘Kom op Roos, 
lees eens voor.’
 Onwillig rolde Roos het papiertje uit. De andere Kippen 
bogen zich nieuwsgierig naar voren.
 ‘’t Is geen liefdesbrief,’ constateerde Sprotje. ‘Dat zijn Freds 
hanenpoten.’
 Fred was de aanvoerder van de Pygmeeën.
 ‘Waarschuwing voor de Wilde Kipen,’ las Roos. ‘Hallo, hij 
weet niet eens hoe je kippen schrijft! Waarom noemen ze zich 
niet gewoon de Analfabeten?’
 ‘Wat voor waarschuwing?’ vroeg Kim. Een beetje zenuw-
achtig zette ze haar bril recht.
 ‘Wacht even.’ Roos streek het briefje glad. ‘Het is moeilijk 
te ontcijferen. Hierbij verklaren wij, de berugte Pygmeeën, dat 
het vredesverdrag met de zielige Wilde Kipen op andere plaat-
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sen niet geldig is. Wees dus op je hoede Kipen. Hatelijke groeten, 
de Pygmeeën.’
 Roos keek op. ‘Nee hè, begint het nou wéér?’
 ‘Ik wist het wel!’ riep Sprotje. Ze klapte in haar handen. 
‘Mooi, daar zullen ze spijt van krijgen.’
 ‘Maar op de boot geldt het vredesverdrag toch nog wel hè?’ 
vroeg Kim. Als ze aan de overtocht naar het eiland dacht werd 
ze al groen om haar neus. ‘Dat ze niet mijn kotszakjes pikken. 
Ik weet namelijk zeker dat ik zeeziek word.’
 Sprotje haalde haar schouders op. ‘Daar valt over te onder-
handelen, lijkt me. Ik regel het wel met Fred.’
 ‘Die veerboten schommelen trouwens helemaal niet zo erg 
hoor,’ zei Roos.
 ‘En bovendien,’ grinnikte Melanie, ‘is het best goed voor je 
dieet.’
 Kim lachte als een boer met kiespijn.
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Kim werd inderdaad zeeziek, hoewel de zee die dag heel rus-
tig was en de oude veerboot helemaal niet slingerde.
 Maar Kim was niet de enige. Ook hun lerares, mevrouw 
Rooze, liep de hele tijd op en neer naar de wc, en Steve, de 
huisgoochelaar van de Pygmeeën, kreeg niet één kaarttruc 
voor elkaar. Al snel was zijn ronde gezicht net zo groen als de 
vloer van de cafetaria.
 Terwijl Kim de overtocht op de smerige wc van de veer-
boot doorbracht, stond Melanie met Fred en Mat achter een 
speelkast. Vanwege het opgezegde vredesverdrag vond Sprot-
je dat een beetje flauw, maar ze had geen zin zich erover op te 
winden. Liever ging ze met Roos naar boven, het dek op. Ze 
keken over de zee uit, lieten de zilte wind in hun gezicht bla-
zen en voelden zich heerlijk. Roos was blij dat ze een paar da-
gen van huis was, want sinds haar moeder weer werkte moest 
ze nog vaker op haar kleine broertje passen. En Sprotje – in 
Sprotjes ogen was er niets leuker dan met je beste vriendin 
over de reling van een boot hangen en naar de zee kijken. En 
Roos was haar beste vriendin.
 ‘Het zou best gaaf zijn om zo’n meeuw te zijn hè?’ zei Roos. 
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‘Mij lijkt het wel wat.’
 ‘Dan moet je wel de hele dag rauwe vis eten.’ Sprotje boog 
zich over de roestige reling en spuugde in de grijze golven. ‘Ik 
zou liever piraat zijn. Op een groot zeilschip, waar boven je de 
zeilen in de wind klapperen en de touwen kraken. Ik zou elke 
nacht in het kraaiennest slapen, net zolang tot ik alle sterren 
uit mijn hoofd kende.’
 ‘Dat klinkt ook niet slecht,’ zuchtte Roos. Ze knipperde 
met haar ogen tegen de zon. ‘Kijk daar eens. Dat is ons eiland, 
geloof ik.’
 
Van de boot gingen ze meteen een bus in. Toen die eindelijk 
voor de jeugdherberg stopte was het vroeg in de middag.
 Mevrouw Rooze stond nog steeds een beetje wankel op 
haar benen van de overtocht, maar het lukte haar om de klas 
min of meer rustig om zich heen te verzamelen. Meneer Van 
Stoffelen, die Engels gaf en op deze reis de ‘mannelijke bege-
leider’ was, stond er als altijd een beetje afwezig bij en keek 
verveeld om zich heen.
 ‘Goed.’ De stem van mevrouw Rooze klonk bibberiger dan 
anders. ‘Onze kamers zijn op de eerste verdieping, rechts de 
gang in. Niet duwen en trekken, er is voor iedereen een bed. 
Jullie brengen nu heel rustig jullie spullen naar de kamers, 
dan zien we elkaar om vier uur weer in de grote hal voor een 
strandwandelingetje. Duidelijk?’
 ‘Een strandwandeling!’ Mat rolde met zijn ogen. ‘Is me dat 
even spannend!’
 Mevrouw Rooze hoefde hem maar aan te kijken en hij 
hield zijn mond. In die dingen was ze heel goed.
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 ‘Hoe zit het met het eten?’ vroeg Steve bezorgd. Zijn ge-
zicht had weer een normale roze tint.
 ‘Tussen de middag eten ze hier altijd precies om één uur,’ 
zei mevrouw Rooze. ‘Dat krijgen we dus vandaag niet. Daar-
om moesten jullie ook allemaal een lunchpakket meene-
men.’
 ‘Maar ik heb alles al opgegeten,’ klaagde Steve.
 ‘En uitgekotst!’ voegde Fred er met een brede grijns aan 
toe.
 ‘Je verhongert heus niet hoor, Steve,’ zei Willem. ‘Tot het 
avondeten kun je nog wel op je speklaag teren.’
 Steve werd rood en mevrouw Rooze klapte in haar han-
den.
 ‘Juist,’ zei ze, ‘naar de kamers dus jullie. Meneer Van Stoffe-
len en ik komen straks even kijken.’
 ‘Schiet op!’ siste Sprotje tegen de andere Kippen. ‘De eerste 
kamer is voor ons.’
 Zo snel ze konden gingen ze ervandoor. Maar met die gi-
gantische tas van Melanie viel het nog niet mee. Kim hielp 
haar weliswaar met dragen, maar toch werden ze op de trap 
door een heleboel anderen ingehaald. De eerste kamer was al 
bezet toen de Wilde Kippen boven kwamen. In die daarna za-
ten twee jongens.
 Buiten adem stormde Sprotje de derde kamer in.
 ‘Balen, een kamer voor zes!’ mopperde ze. ‘Zijn het hier al-
lemaal zespersoonskamers?’
 Roos en Melanie kwamen binnen en keken om zich heen.
 ‘Nou, ik slaap boven,’ zei Melanie. ‘Beneden krijg ik geen 
lucht.’
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 ‘Ik neem die daar.’ Sprotje hees haar tas op het bovenste 
bed bij het raam. ‘Oké?’
 ‘Maakt mij niet uit,’ zei Roos, die haar rugzak op het bed 
eronder legde.
 ‘Waar blijft Kim nou?’ vroeg Sprotje ongeduldig. Er had al 
een paar keer iemand naar binnen gekeken, maar er was nog 
niemand binnengekomen.
 ‘Haar tas viel open,’ zei Melanie. Ze stak een stuk kauwgum 
tussen haar hagelwitte tanden. ‘Midden op de trap. Die staat 
nu dus haar spullen bij elkaar te rapen.’
 ‘Wat, en jij laat haar gewoon alleen?’ vroeg Roos. ‘Ze heeft 
jou toch ook geholpen met die mega-tas van je.’
 ‘Ja, die moest ik toch eerst naar de kamer brengen!’ zei Me-
lanie verontwaardigd.
 ‘Ik ga haar helpen!’ Roos liep naar de deur.
 ‘Maar hoe moet ik dan in mijn eentje al die bedden vrij-
houden?’ riep Sprotje haar na.
 ‘Ach, dat lukt jullie wel,’ antwoordde Roos. Toen was ze 
weg.
 Melanie en Sprotje keken elkaar aan.
 ‘Je hoeft niet zo te kijken hoor!’ snauwde Melanie. ‘Nu heb 
ik het zeker weer gedaan hè?’
 Weer ging de deur van de kamer open. Drie meisjes uit hun 
klas keken naar binnen.
 ‘Zijn hier nog bedden vrij?’ vroeg een van hen verlegen. Li-
sa heette ze. Naast haar stond Mathilde, die nieuw was in de 
klas.
 ‘Natuurlijk zijn hier nog bedden vrij,’ zei Noor, het derde 
meisje. Ze schoof langs de anderen de kamer in.
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 ‘Helemaal niet.’ Geïrriteerd versperde Sprotje haar de weg. 
‘Roos en Kim komen zo nog.’
 ‘Nou en?’ Noor slingerde haar tas op het bovenste van de 
twee bedden die nog vrij waren. ‘Dan blijven er dus twee bed-
den over. Dat moet zelfs jij met je kippenhersentjes kunnen 
uitrekenen.’
 Sprotje perste haar lippen op elkaar. Melanie zei niets. Die 
zat alweer het zand van haar schoenen te vegen.
 ‘Hallo!’ Roos kwam met een hijgende Kim in haar kielzog 
de kamer in.
 ‘Zien jullie nou wel?’ Sprotje sloeg haar armen over elkaar. 
‘Die twee horen bij ons. Een van jullie moet weg.’
 Lisa en Mathilde keken elkaar aan. ‘Ik niet,’ zei Lisa. ‘Er is 
alleen hiernaast nog een bed over. En daar zitten die domme 
tutjes. Daar ga ik mooi niet bij.’
 ‘Tja, het spijt me zeer, maar een van jullie zal toch moeten.’ 
Snel griste Sprotje de tas uit Kims handen en gooide hem op 
het bed onder Melanie.
 Die zat haar haren te borstelen. ‘Ik wil daar anders ook best 
heen hoor,’ zei ze. ‘Dat maakt mij echt niets uit.’
 ‘Ben je niet goed wijs?’ Geschrokken keek Sprotje haar aan. 
‘We hadden toch gezworen dat we bij elkaar zouden blijven? 
Of was je dat soms vergeten?’
 Noor trok een gezicht. ‘Gezworen! O jee!’ Ze haalde een 
stripblad uit haar tas en ging languit op haar bed liggen. ‘O ja, 
jullie vieren zijn een club. De Wilde Eenden of zo.’
 Sprotje keek haar kwaad aan.
 Lisa en Mathilde stonden nog steeds bij de deur.
 ‘Ach, ik ga wel,’ mompelde Mathilde.
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 Zonder nog iemand aan te kijken sjouwde ze haar tas weer 
de gang op. Ze deed de deur achter zich dicht.
 Roos keek Sprotje verwijtend aan. ‘Had je niet een beet-
je aardiger kunnen doen? Ze is toch al zo vaak alleen. En nu 
moet ze ook nog bij die tutjes slapen. Kan ze de hele avond 
naar dat geklets over jongens en kleren gaan liggen luisteren.’
 ‘Nou zeg, zo erg zijn ze nou ook weer niet,’ zei Melanie.
 ‘Nee hè?’ reageerde Sprotje vinnig. ‘Jij kon bijna niet wach-
ten om naar ze toe te gaan.’
 ‘Hou toch op met dat geruzie!’ riep Kim. De tranen spron-
gen haar in de ogen. Dat gebeurde Kim wel vaker.
 Met een tevreden lachje zette Lisa haar tas op het overge-
bleven bed en ging ernaast zitten.
 ‘Weten jullie wat?’ Opgewonden wipte ze op en neer op de 
matras. ‘Ik wilde de hele tijd al graag bij jullie op de kamer. Ik 
wil namelijk ook een Wilde Kip worden.’
 Sprotje fronste haar voorhoofd. ‘O ja? Jammer, maar dat 
gaat niet. Vier is wel genoeg. En trouwens...’ Ze wreef over 
haar neus. ‘Je moet eerst minstens één avontuur overleven om 
een Wilde Kip te kunnen worden. Een soort test, snap je?’
 ‘Wat voor test?’ vroeg Kim verbaasd. ‘Ik heb toch ook nooit 
een...’
 Sprotje keek haar waarschuwend aan en Kim deed snel 
haar mond weer dicht.
 ‘En weet je, Lisa.’ Melanie sprong van haar bed. ‘Zo leuk is 
het nou ook weer niet om een Wilde Kip te zijn.’
 Sprotje zag eruit alsof ze elk moment kon ontploffen.
 ‘Alhoewel,’ ging Melanie verder, ‘soms kun je ook wel veel 
lol hebben. Heel veel lol. Als je vissen vangt bijvoorbeeld.’
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 ‘Vissen?’ vroeg Lisa niet-begrijpend.
 ‘Pygmeeënvissen,’ zei Melanie.
 De andere Kippen grijnsden. O ja, dat avontuur herinner-
den ze zich allemaal nog heel goed. En de Pygmeeën zouden 
het vast ook nooit meer vergeten. Niet te geloven eigenlijk, 
dat ze het na die nederlaag nog waagden het vredesverdrag 
op te zeggen.
 ‘Waar zijn de Pygmeeën trouwens gebleven?’ vroeg Sprot-
je.
 ‘Daar komen we wel achter,’ zei Roos. ‘Hoe gaat het met je, 
Kim?’
 ‘Och, sinds de grond niet meer beweegt gaat het wel,’ ant-
woordde Kim.
 Lisa sprong op van haar bed. ‘Mag ik mee?’ vroeg ze.
 ‘Nee!’ zei Sprotje, die de deur al opendeed.
 Melanie stak haar hoofd naar buiten. ‘Niets te zien op de 
gang!’ rapporteerde ze. ‘Het stinkt alleen naar de sigaretten 
van Van Stoffelen.’
 ‘Oké, eropaf dan,’ fluisterde Sprotje.
 Geruisloos als oude indianen slopen de Wilde Kippen de 
gang op.
 Noor verroerde zich niet achter haar stripblad, maar Lisa 
keek hen jaloers na.
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De Pygmeeën zaten op een vierpersoonskamer aan de ande-
re kant van de gang. Net voorbij de wasruimtes. Het was niet 
moeilijk om daar achter te komen, want hun deur stond wa-
genwijd open en de stem van Mat was in de hele gang te ho-
ren. Hij was weer eens moppen aan het tappen die alleen hij-
zelf leuk vond.
  En Roos. Roos was de enige in de klas die om Mats grap-
pen moest lachen. Ook nu weer.
 ‘Hou op met dat stomme gehinnik!’ fluisterde Sprotje ter-
wijl ze naar de geopende deur sloop.
 ‘Sorry hoor!’ fluisterde Roos terug, maar ze begon meteen 
weer opnieuw.
 ‘Goed, blijf jij dan maar hier,’ siste Sprotje. ‘Jij en Kim zoe-
ken uit waar de leraren zitten. Kom mee, Melanie.’
 Zonder geluid te maken slopen de twee verder, tot ze pal 
naast de deur van de Pygmeeën stonden.
 ‘Hé, kijk eens,’ zei Steve net, ‘ik ken een nieuwe truc.’
 ‘Die kennen we al, Stevie,’ zei Fred. ‘Willem, doe die deur 
eens dicht. Tijd voor een Kippenvergadering.’
 ‘Oké.’ Voetstappen kwamen dichterbij. Melanie en Sprotje 
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drukten zich zo plat mogelijk tegen de muur.
 ‘Wacht eens,’ hoorden ze Willem zeggen. ‘Het ruikt hier 
naar...’
 Met één stap stond hij in de gang.
 ‘Hoi Melanie,’ zei Willem met zijn breedste Frankenstein-
grijns. ‘Ik wist wel dat ik je parfum rook. Hé Fred, kijk eens 
wie we hier hebben.’
 ‘Doe nou maar niet zo stoer!’ Sprotje deed alsof ze dwars 
door de jongens heen keek. ‘We waren gewoon op weg naar 
de wasruimte hoor.’
 ‘O ja? Daar zijn jullie dan wel straal voorbij gelopen,’ ant-
woordde Fred. ‘Jullie kunnen jezelf beter de Blinde Kippen 
noemen.’
 ‘Weten jullie eigenlijk wat er met spionnen gebeurt?’ vroeg 
Willem.
 ‘Nee, wat dan?’ Melanie blies een bel van haar kauwgum en 
liet die vlak voor Willems neus uit elkaar knallen. Dat moest 
je haar nageven: ze was niet bang uitgevallen. Terwijl iedereen 
wist dat Willem absoluut niet van geintjes hield.
 ‘Als je geen meisje was,’ bromde Willem, ‘dan...’
 ‘Laat nou maar.’ Fred trok hem een stukje naar achteren.
 Maar Melanie gaf Sprotje een arm, grijnsde nog een keer 
naar de jongens en trok haar vriendin mee naar de wasruim-
te.
 ‘Jemig, Melanie!’ Sprotje rukte haar arm los. ‘Moet je je 
nou per se altijd van top tot teen met die stomme parfum on-
derspuiten? Nu weten we nog niet wat ze van plan zijn.’
 Melanie haalde haar schouders op en keek in de spiegel. 
‘Nou en? Dat maakt het toch alleen maar spannender?’
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 Ze haalde een borsteltje uit de zak van haar rok en begon 
haar haren te borstelen. Sprotje kon er met haar verstand niet 
bij.
 ‘Wat is er gebeurd?’ Buiten adem kwam Kim de wasruimte 
in. ‘We zagen dat ze jullie betrapten.’
 Sprotje knikte. ‘Omdat Melanie graag ruikt als een wande-
lende bos bloemen. We weten alleen nog maar in welke ka-
mer ze zitten.’
 ‘De leraren zitten meteen naast de trap,’ vertelde Kim. ‘He-
lemaal aan het begin van de gang. Bij Van Stoffelen komt de 
rook al onder de deur door en mevrouw Rooze heeft een 
naambordje aan de klink gehangen.’
 Melanie was klaar met borstelen. ‘Waar is Roos?’ vroeg ze.
 ‘O, die wilde nog even kijken waar Mathilde terechtgeko-
men is. Ze vond het zielig voor haar, dat gedoe met die ka-
mer.’
 ‘Zeg dat ze me de babyfoon komt brengen,’ zei Sprotje. ‘En 
snel een beetje.’
 ‘Wat voor babyfoon?’ vroeg Melanie.
 ‘Ik heb tegen Roos gezegd dat ze de babyfoon van haar 
broertje mee moest nemen,’ antwoordde Sprotje. ‘Als de jon-
gens straks naar beneden gaan, ga ik dat ding snel in hun ka-
mer verstoppen. Jullie moeten er alleen even voor zorgen dat 
ze niet weer naar boven komen.’
 ‘Ach, dat doet mevrouw Rooze wel,’ vond Kim. ‘Maar wat 
moet je met een babyfoon?’
 ‘Daarmee kunnen we de Pygmeeën afluisteren,’ zei Sprotje. 
‘Je kunt het niet allemaal even goed verstaan, maar het is be-
ter dan niets. Roos en ik hebben het thuis uitgeprobeerd.’
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 Melanie grijnsde. ‘Niet verkeerd.’ Ze keek op haar horloge. 
‘Over tien minuten moeten we beneden zijn. Kom niet te laat. 
Daar houdt Rooze helemaal niet van, dat weet je.’
 Sprotje knikte. ‘Ik weet het. Stuur Roos nou maar snel hier-
heen.’
 
Nog geen minuut later hoorde Sprotje iemand door de gang 
rennen.
 Ze sprong van de vensterbank, waarop ze het zich min of 
meer gemakkelijk had gemaakt, en bleef als aan de grond ge-
nageld staan.
 ‘Hoi Roos,’ hoorde ze Mat zeggen. Hij moest vlak voor de 
deur naar de wasruimte staan.
 ‘Hoi!’ antwoordde Roos een beetje buiten adem.
 ‘Hoe, eh...’ Mat schraapte zijn keel. ‘Hoe is jullie kamer?’
 Sprotje legde een oor tegen de deur. Waar zou dit heen 
gaan?
 ‘Goed hoor,’ zei Roos. ‘We kijken op zee uit.’
 ‘Leuk.’ Dat was Mat weer. ‘Wij helaas niet. Ik hou van de 
zee. Jij ook?’
 ‘Eh... Ja, heel erg,’ zei Roos.
 Sprotje keek op haar horloge. Bijna vier uur. Hoe lang 
bleven die twee daar nog over koetjes en kalfjes staan klet-
sen?
 ‘Wat heb je daar voor iets raars in je hand?’
 O jee. De babyfoon. Nu werd het link. Roos kon toch al zo 
slecht liegen.
 ‘Dit? O dit!’ Roos begon te hakkelen. ‘Dat is een eh... opla-
der voor... voor mijn elektrische tandenborstel.’


