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Wie is wie?

Dit is Rolf.
De vader van Rolf is een dief.

Zijn opa was dat ook.

Ze geven het beroep van vader op zoon door.

Rolf moet dus ook een dief worden.

Zijn vader stuurt hem naar de dievenschool.

Maar dat wil Rolf niet.

Hij wil een geheim agent worden.

Ik wil geen dief zijn.

Ik wil geheim agent worden.

Dit is Gitte. 
Gitte zit ook op de school voor dieven.

Ze is de beste vriendin van Rolf.

Ze bedriegt hem niet, zoals de anderen.

Ze leerde hem alles wat hij moet weten.

Gitte is snel en slim.

Ze is alle mensen te snel af en is nooit bang.

Ik wil net als Rolf geheim agent worden.

Samen staan we sterk!



De man met het masker. 
Steelburg ligt op een stille plek.

In de heuvels, ver weg van alles.

Het is een kil kasteel met kale muren.

Er zijn geen meesters of juffen.

Ieder kind probeert een ander kind te bestelen.

Je mag er geen vrienden hebben.

Je kunt niemand vertrouwen.

Het leven is er echt geen pretje.

Ik ben de nieuwe baas van Steelburg.

Ik zorg ervoor dat jullie goede dieven worden.

De man met het masker

is de nieuwe baas van de school.

Maar wie verstopt zich achter het masker?

Rolf herkent de stem.

Maar wie zou het zijn?
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Terug naar school

‘Er is geen school voor dieven meer,’ zegt Rolf tegen 

papa.

‘Daar vergis je je in,’ zegt zijn vader.

‘Vanaf morgen gaat de school weer open.’

Rolf kijkt zijn vader verbaasd aan.

‘Hoe weet jij dat?’ vraagt hij.

‘Ik heb een brief.

Er is een nieuwe baas.

Die zet orde op zaken.

Jij keert morgen terug naar school!’

‘Nee, papa!

Ik wil geen dief worden!’

‘Mijn zoon moet dief worden,’ roept zijn vader boos.

‘Mijn eigen zoon mag geen geheim agent worden!

Dat pik ik niet.

Jij gaat terug naar de school en wordt een goede dief.’

‘Maar papa ... stelen is niet goed.’

‘Je kent de regels waar een goede dief zich aan houdt,’ 

zegt zijn vader.

‘Je weet wat die regels zijn.’

Rolf kent die regels wel.

Toch vindt hij stelen niet goed.
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DIE REGELS ZIJN: 
1. Steel alleen in de nacht als de mensen slapen. 
2. Steel alleen van mensen die heel, heel rijk zijn.
3. Maak nooit een kind of een zwak mens bang.
4. Gebruik nooit wapens of geweld.
5. Laat het huis altijd netjes achter.

‘Ik wil een mooie toekomst voor jou,’ zegt zijn vader.

‘Ik wil niet dat je eerlijk wordt.

Ik wil trots op je kunnen zijn!

Daarom moet je een dief worden.

Net als ik, net als mijn vader en mijn opa.

Je moet terug naar de school voor dieven.

Ga je tas maar pakken.’

Rolf weet dat het geen zin heeft om zijn vader tegen te 

spreken.

Hij gaat zijn tas pakken.

Maar hij denkt na ...

Gitte moet weten dat Steelburg weer opengaat.

Hij moet haar zien.

Maar Rolf krijgt de kans niet om haar een bericht te sturen.

Zijn vader volgt hem door het hele huis.

‘Ik weet wat je van plan bent,’ zegt hij.

‘Je vriendin waarschuwen.

Zet dat maar uit je hoofd.
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Dit wordt je derde reis naar de dievenschool.

Ditmaal zonder kunstjes als geheim agent.

Je komt pas terug naar huis als je een dief bent.’

Rolf baalt. 

Morgen vertrekt hij heel vroeg met de trein naar  

Steelburg.

Zijn moeder geeft hem nog een nachtzoen.

‘Sterkte, jongen!’ fluistert ze.

‘Je zult het nodig hebben.’

Ze kijkt hem bezorgd aan.

Het lijkt alsof ze nog iets wil zeggen.

Maar papa staat opeens naast haar.

‘Rolf moet vroeg op,’ zegt hij.

‘Hij heeft slaap nodig.’

Rolfs moeder gaat de kamer uit.

Zijn vader knipt het licht uit.

Rolf ligt in het donker.

Als dit maar goed gaat, denkt hij.
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De grote schok

Rolf wordt gewekt door zijn vader.

Het afscheid is kort.

Zijn vader zet hem op de eerste trein naar Steelburg.

Rolf heeft de rit al eens gemaakt.

Als de trein door de heuvels rijdt, is Steelburg niet ver 

meer.

Even later stopt de trein in het dorp.

Er stappen nog meer kinderen uit.

Ze gaan terug naar de school.

Rolf kent de meesten wel.

Gitte ziet hij nergens.

 

Er komt een meisje naast hem lopen dat hij nog niet kent.

‘Ik ben Saar,’ zegt ze.

‘Leuk dat de school weer open is.

Vind je niet?’

Rolf knikt.

Een nieuwe, denkt hij.

‘Mijn vader is een heel beroemde dief,’ zegt Saar.

‘Hij heeft de Blauwe Maan gestolen.’

Rolf kijkt haar verbaasd aan.

‘Dat is toch het grootste juweel ter wereld?’
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Saar knikt trots.

‘Goed hè?

En niemand weet waar hij dat juweel verstopt heeft.

Alleen ik!’

‘Weet jij echt waar de Blauwe Maan is?’ vraagt Rolf.

Hij kan het haast niet geloven.

Er wordt al heel lang naar gezocht.

‘Ik weet het echt.

Maar ik zeg het mooi niet.’

Rolf draagt zijn tas over de schouder.

Dan voelt hij dat er iemand aan zijn tas trekt.

Hij schrikt en draait zich om.

Saar wil stiekem iets stelen uit zijn tas.

Rolf trekt hem met een ruk weg.

‘Blijf van mijn tas af,’ sist hij boos.

Saar loopt snel door en gaat naast een ander meisje 

lopen.

Rolf zucht.

Hij weet dat hij goed uit moet kijken.

Op de dievenschool wil iedereen alles van je stelen.

Je spullen zijn er niet veilig.

Je kunt niemand vertrouwen.

In de verte ziet hij Steelburg al.

Opeens voelt hij dat er weer iemand aan zijn tas trekt.

Hij draait zich om en roept fel: ‘Hou daarmee op!’
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Dan kijkt hij in het lachende gezicht van Gitte.

‘Hoi!’ grijnst Gitte.

Rolf lacht.

Wat is het fijn dat zijn vriendin er weer is.

Gitte is ook een geheim agent.

‘Hoe wist je dat de school weer openging?’ vraagt Rolf.

‘Een spion heeft het gehoord.

Er zou een nieuwe baas zijn.’

‘Weet je ook wie?’

‘Nee,’ zegt Gitte.

‘Een heel goede dief.

Maar ik ken zijn of haar naam niet.’

Ze komen aan bij het kasteel.

De poort staat open.

‘We kunnen beter niet bij elkaar blijven,’ zegt Rolf.

‘Ze mogen niet weten dat we vrienden zijn.’

Niemand mag vrienden hebben op de school.

Dan krijg je straf.

Ze gaan apart de school binnen.

Rolf gaat meteen op zoek naar een kamer.

Het is druk in de gangen.

Iedereen zoekt een plek om te slapen.

De school draait weer op volle toeren.

Rolf vindt een kamer.

Dat wordt zijn plek.



17

Hij verstopt zijn tas onder een plank in de vloer.

Zo kan niemand zijn tas stelen.

Zijn kleren om zich te vermommen zitten erin.

Zonder die tas is hij niets.
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De toespraak

‘Naar de eetzaal!’ roept iemand in de gang.

‘De nieuwe baas houdt een toespraak.’

Iedereen stormt naar de eetzaal.

Rolf is heel benieuwd.

Wie is de nieuwe baas van de school?

Dat wordt zijn nieuwe vijand.

Rolf wil een goede geheim agent zijn.

Hij wil ervoor zorgen dat de school de deuren moet 

sluiten.

Iedereen wacht vol spanning.

Opeens wordt het stil.

Er komt een man met een zwart masker binnen.

‘Ik ben hier nu de baas,’ zegt de man.

‘Ik ga ervoor zorgen dat jullie de beste dieven van het land 

worden.’

Wie is die man onder dat masker? vraagt Rolf zich af.

Waar ken ik hem van?

Zijn stem komt me zo bekend voor.

‘Durft u dat masker niet af te doen?’ roept hij luid door de 

zaal.

Iedereen kijkt hem aan.
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Rolf komt uit een familie vol dieven. 
Zijn opa, zijn vader …
Rolf moet ook een dief worden. 
Daarom stuurt zijn vader hem naar de dievenschool. 
Maar Rolf wil geheim agent worden. 
Hij wil dat de school sluit.
Dan is er een nieuw schoolhoofd.
Een man met een masker. 
Waar kent hij die man van?
Durft Rolf de strijd aan te gaan?

De school waar je niet naartoe wilt!

Lees deze boeken ook! (AVI M4)

Dirk Nielandt

Z w ij s e n

7-9

z w ij s e n

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

Dirk Nielandt
zw

ijse
n

NUR 282

9 789048 738052

ISBN 978-90-487-3805-2




