
Mees viert vandaag zijn verjaardag.
De hele kamer zit vol bezoek.
Stef is er ook.
Hij is de beste vriend van Mees.
‘Wie heeft er nog geen taart?’
De moeder van Mees kijkt rond.
‘Ik,’ zegt opa. 
‘Ik heb nog niets gehad.’
Maar daar trapt de moeder van Mees niet in.
‘Kletskoek,’ zegt ze.
‘Er zit zelfs nog slagroom op je snor.’
Opa veegt de witte klodder snel weg.
Mees kijkt naar Stef.
Die proest van het lachen.
Opa trekt een gek gezicht.
‘Ik kon het toch proberen?’



Dan fluistert opa iets in het oor van Mees.
‘Zullen we naar jouw kamer gaan?
Ik wil je een geheim vertellen.
Boven kan niemand ons horen.
Alleen Stef mag het weten.’
Mees springt op.
Een geheim klinkt spannend!
‘Kom,’ zegt hij tegen Stef.
‘We gaan naar mijn kamer.
Dan kan ik opa mijn nieuwe eh... dekbed laten 
zien.’
‘Okee,’ zegt Stef verbaasd.



Even later zitten ze op de kamer van Mees.
‘Vertel maar,’ zegt Mees tegen opa.
‘Wat is het geheim?’
Opa kijkt om zich heen.
Hij doet de deur van de kamer dicht.
‘Je moeder mag het niet horen,’ zegt hij zacht.
‘Ik weet heus wel wat ze zou zeggen.
Ze vindt me te oud voor dit soort dingen...’
Mees en Stef kijken elkaar aan.
Wat is opa van plan?
Dan begint hij te vertellen...
‘Gisteren was ik op een rommelmarkt.
Daar kocht ik een heel oud boek.
Het is al meer dan honderd jaar oud.
Thuis deed ik het boek open.
En toen viel er iets uit.
Kijk maar...’
Opa haalt een oud stuk papier uit zijn zak.
Het is gelig met bruine randen.
Hier en daar is het gescheurd.
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‘Het lijkt wel een tekening,’ zegt Stef.
Hij kijkt naar de kronkelige lijnen en strepen.
Mees knijpt zijn ogen samen.
‘Volgens mij is het... een schatkaart!’
‘Dat dacht ik dus ook,’ zegt opa.
‘Deze kaart is vast door een piraat gemaakt.
Ik heb er lang naar gekeken.
Uren en uren...
Want ik kende die vorm ergens van.
En ineens wist ik het...
Het is een kaart van een klein eiland.
Het eiland heet Dobbeldam.
Ik ben er al eens geweest.
Het is maar een paar uur rijden van hier.
Veel mensen gaan er wandelen of fietsen.
Maar niemand weet dat er een schat ligt...’





Opa plukt aan zijn snor.
‘Mijn leven is best saai nu ik niet meer werk.
Ik zit altijd maar in mijn stoel voor het raam.
Deze schatkaart is juist wat ik nodig had...’
‘Ga je de schat zoeken?’ vraagt Mees.
Opa lacht.
‘Wat dacht jij?
Die schat kan ik niet laten liggen!
Vrijdag ga ik naar het eiland toe.
Ik heb er een klein huisje gehuurd.
Ik blijf er een paar dagen.
Dan ga ik op jacht naar de schat.
En ik wilde aan jullie vragen...
Willen jullie mee om me te helpen?’
‘Gaaf!’ roepen Mees en Stef in koor.
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            Schat-zoek-tip 

Vind jij een oud stuk papier?
Staan er strepen en lijnen op?
En een paar rare krabbels?
Dan zou het best een schatkaart  
kunnen zijn.
Wees er heel zuinig op.
Vertel aan niemand dat je hem hebt.
Alleen aan je beste vriend.
Straks pakt iemand de kaart af!


