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Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Je m�o�et wat eten Linda." Sophie's vader keek Linda bezorgd aan. Linda zatsamen met Sophie en dier vader om de tafel voor het avondeten. Ze was al een tijdjegedahtenloos met haar gebakken aardappeltjes aan het spelen.\Ik wou dat ik iets kon doen," zuhtte ze. \Ik voel me zo nutteloos!" Langzaamstak ze een stukje aardappel in haar mond. \En ik heb helemaal geen honger," zeize zahtjes.Sophie sloeg een arm om Linda heen en zoende haar op haar wang. \Kop opmeid!" zei ze. Linda bloosde verlegen.\Het gaat vast snel beter met je vader, let maar op," zei Sophie's vader.\Ik hoop het maar," zei Linda.Sophie had medelijden met Linda. Het ging niet goed met Linda's vader, endaarom logeerde Linda nu bij Sophie en dier vader. Linda's moeder had Linda dieohtend gebraht. Sophie vond het erg leuk dat Linda kwam logeren, maar ze merkteal gauw dat die niet zoveel zin had om met haar te spelen. Ze zat vaak voor zihuit te staren en zei soms heel lang niets. Zo kende Sophie Linda helemaal niet. Zewilde maar dat ze wist hoe ze Linda moest opvrolijken.\Laat haar maar even een beetje met rust," had Sophie's vader gezegd. \Lindamoet ook wennen aan ons. En natuurlijk denkt ze vaak aan haar ouders."Sophie keek weer naar Linda. \Wil je misshien wel een toetje dan?" vroegze. Linda knikte: dat wilde ze wel. Sophie en haar vader aten snel hun borden leeg.Daarna ruimde Sophie de tafel af terwijl haar vader aardbeien shoonmaakte en inkommetjes verdeelde.\Hoeveel slagroom wil je?" vroeg Sophie. \Zoveel?" Ze hield haar handen eenheel eind boven een kommetje met aardbeitjes. Linda glimlahte.\Dat is wel genoeg," zei ze.Sophie grinnikte en spoot een inke dot slagroom op Linda's aardbeitjes.Toen de aardbeitjes op waren bleven Sophie, haar vader en Linda nog even omde tafel zitten. Linda haalde haar mobiele telefoon uit haar broekzak. Sophie keekjaloers naar het apparaat. Van haar vader moht ze nog geen telefoon. Gelukkigwas ze bijna jarig! Ze had heel preies opgeshreven welke telefoon ze graag wildehebben, en in welke kleur. Ze had er zo'n zin in om ook een mobieltje te hebben!Eindelijk niet meer hoeven vragen of ze moht bellen, en SMSjes sturen naar wieze maar wilde! Ze kon bijna niet wahten tot ze jarig was.Linda drukte op een paar knopjes op haar telefoon en las aandahtig hetsherm. Ze glimlahte. \Mijn moeder doet jullie de groeten en wenst me veel plezier,"zei ze.\Je moet straks je ouders maar even bellen," zei Sophie's vader.\Maar als ik dan mijn vader aan de lijn krijg... wat moet ik tegen hem zeggendan?" vroeg Linda met een angstig geziht.\Je hoeft niets te zeggen. Hij vertelt wel."Linda keek Sophie's vader vragend aan.\En als hij niets wil vertellen dan vertel jij wat je vandaag hebt gedaan."\Ik durf niet zo goed."\Het is ook een beetje eng. Maar ik weet zeker dat je vader het leuk vindt alsje hem belt."Linda keek met gefronsde wenkbrauwen naar haar telefoon en zuhtte. \Nou,dan bel ik maar," zei ze.\Wij wassen wel af, h�e Sophie?" zei Sophie's vader, terwijl hij Sophie in de1



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstrazij porde. Die grinnikte en porde terug.\Morgen was jij af, Linda," zei ze, terwijl ze opstond en de kommetjes inelkaar zette.In de weken die volgden moesten Sophie en Linda wel wat aan elkaar wennen.Ze waren hele goede vriendinnen en trokken altijd met elkaar op, maar nu zagenze elkaar nog veel vaker dan toen Linda nog gewoon thuis woonde. Dat gaf weleens problemen. Vooral Linda wilde vaak graag alleen zijn. Dan ging ze op haarkamer zitten, en als Sophie dan binnenkwam stuurde ze haar weg. Dat vond Sophiehelemaal niet leuk. Ze begreep het niet zo goed; ze wilde Linda toh alleen maaropvrolijken? Op een gegeven moment voerde Sophie's vader de regel in dat de tweemeiden elkaar niet mohten storen als ze op hun kamer zaten.\Ook geen SMS-jes naar elkaar sturen!" zei hij streng, terwijl hij een knipoogmaakte tegen Linda.\Ik h�eb nog niet eens een telefoon," zei Sophie boos. \Hoe moet ik dan SMS-jes sturen?"Linda grinnikte en keek lahend naar Sophie's vader, en daarna naar Sophie.Die kruiste haar armen over haar borst en keek boos terug.\Ooo wat kan jij donker kijken!" grinnikte Linda.\Wanneer was je ook alweer jarig?" vroeg pappa. \Over twee maanden, toh?"Weer knipoogde hij naar Linda.\Twee w�eken, dat weet je best!" riep Sophie. Ze liet haar hoofd hangen entrok een pruillip. Pappa wist toh zeker wel wanneer ze jarig was?\O, dan moet ik maar snel eens adeautjes gaan kopen," zei pappa. \Watwilde je ook alweer hebben?"Sophie keek haar vader aan. Ze voelde haar wangen rood worden. Haar ogenspuwden vuur. Pappa begon te lahen. \We plagen je toh alleen maar!"Sophie kon niet om de grapjes van Linda en pappa lahen. Ze was al zo ze-nuwahtig. Ze kon bijna niet wahten tot haar verjaardag. Eindelijk zou ze ookeen mobiele telefoon krijgen! O, zou pappa wel de goede kopen? Ze had z�o goedopgeshreven welke ze wilde hebben, maar met pappa wist je maar nooit waar hijmee thuis zou komen. Sophie hoopte maar dat ze de telefoon kon ruilen als het deverkeerde was.Een paar dagen later begon de zon te shijnen en hield het op met regenen.De lente was nu eht begonnen. Sophie en Linda waren in de tuin aan het voetballentoen Sophie ineens zei: \H�e, kijk, hier staat een voetafdruk in de grond!"Linda kwam aanrennen en knielde op de grond. \Ja zeg, hoe komt die hier?"Sophie keek in het rond. \Er moeten er meer zijn."\Of degene die hem gemaakt heeft is langs de rand van het gras gelopen enheeft een keer mis gestapt," zei Linda. \Hij staat evenwijdig aan het gras, zie jewel?" \Ja... Hij kan van mijn vader zijn, of van jou of mij. Dat moet wel, want 'snahts en als er niemand thuis is doen we altijd de deuren naar de tuin op slot."\Heb jij zulke grote shoenen dan? En wanneer ben jij voor het laatst in detuin geweest?"\Vorige week ofzo."\En het heeft heel lang geregend. Dan was die voetafdruk al lang weggespoeld.Nee, hij moet vandaag zijn gemaakt."\Misshien is de werkster vanohtend in de tuin geweest." 2



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Mevroi van Reede," giehelde Linda.\Ja, mevr�oi Wan Reeeeeeeede," grinnikte Sophie. \Ik weet nog steeds haarvoornaam niet. Volgens mij weet pappa hem niet eens."\Maar ze is wel aardig," zei Linda.\Gelukkig wel ja. Anders was ik bij jullie gaan wonen," lahte Sophie. Lindalahte mee.\Kom, we gaan het vragen," zei Linda, en ze trok Sophie mee het huis in.Mevrouw Van Rede was al een paar dagen niet in de tuin geweest. \Wat moetik nu in de tuin doen?" vroeg ze. \Ik maak alleen maar het huis shoon."Sophie knikte langzaam. Inderdaad, zij kon daar niet gelopen hebben. Demeisjes praatten nog wat over de voetstap, maar omdat ze ook niet wisten waar hijvandaan kwam waren ze hem al snel weer vergeten.Een paar dagen later was het zaterdag. Sophie's vader was aan het werk, enSophie wist niets leuks te bedenken om te doen. Linda was er niet. Die was in hetweekend altijd een dagje bij haar ouders. Sophie moht haar dan niet bellen of bijhaar langs gaan. Ze liep daarom wat door de tuin te slenteren en zih een beetje tevervelen. Ze keek naar het huis, dat haar vader zelf had ontworpen en laten bouwen.Het was groot, maar Sophie vond het van buiten niet erg mooi. Van binnen washet wel een �jn huis, vond ze. Ze bekeek de muur waarahter de woonkamer en dekeuken zih verstopten. \Gek, dat zo'n muur aan de ene kant heel anders is dan aande andere kant," daht Sophie. Aan deze kant van de muur was het warm. Aan deandere kant was het lekker koel.\H�e," daht Sophie opeens, \wat is dat nou?" Een beetje verstopt ahter eenstruik zag ze ineens een geel kruisje op de muur staan. Ze liep naar het kruisje toe.\Moet je kijken, hier heeft iemand gewoon die tak afgebroken en die mooie blauwebloempjes platgetrapt!" Sophie shrok er een beetje van. Ze herinnerde zih weerde voetafdruk van een paar dagen geleden. Zou die van dezelfde man zijn geweest?Maar die voetafdruk was helemaal aan de andere kant van de tuin gemaakt. \Maarmensen kunnen ook lopen," daht ze. Ze keek goed of ze voetafdrukken in de modderkon vinden, maar vond er geen. Daarna rende ze naar binnen om haar vader te latenzien wat ze had gevonden. Die vond het maar een raar verhaal en liep nieuwsgierigahter Sophie aan de tuin in. Hij knielde bij de struik waarahter het kruisje op demuur was gekrijt.\Inderdaad, je hebt gelijk." Hij voelde met zijn vingers aan het kruisje. \Wiezou dat nou gedaan hebben?"\Het is toh geen grap van jou en Linda h�e?" vroeg Sophie bezorgd.\Nee," zei haar vader. \Ik ga de politie maar eens bellen, want dit bevalt meniets."'s Avonds na het eten kwam Linda weer terug van haar ouders. Sophie verteldehaar in geuren en kleuren wat ze ontdekt had, en liet haar het kruisje en de vertrapteplantjes zien.\Mijn vader heeft de politie gebeld."\Ja, dat zou ik ook doen als er iemand kruisjes op mijn huis tekende," zeiLinda. Ze keek in het rond. \Heb je de rest van het huis al geheked om te zien ofer nog meer kruisjes op staan?"Sophie knikte. \Voordat mijn vader de politie heeft gebeld hebben we het helehuis afgezoht. Dit is het enige kruisje dat erop staat."Linda shudde haar hoofd. \Heel raar," zei ze. \Ga je mee naar binnen? Ikheb dorst, en het wordt al laat." 3



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraIn de dagen die volgden liepen Sophie en Linda iedere middag om het huis heenom te zien of er nieuwe kruisjes bij getekend waren, maar ze vonden niets geks. Toenhet weer op een slehte dag omsloeg en het weer kouder werd en begon te regenenstopten ze met zoeken. Na een week waren ze de kruisjes alweer vergeten. Datkwam ook omdat Sophie's verjaardag gevierd moest worden! Linda en Sophie's vaderliepen al een paar dagen voor de verjaardag geheimzinnig met elkaar te smiezen.Sophie vond het helemaal niet leuk dat ze zo geheimzinnig deden. Elke keer als zeeraan kwam stopten Linda en pappa met praten. En als Sophie dan vroeg waar zehet over hadden, was het altijd: \O, niets." Of er kwam een auwe smoes. Dan liepSophie maar weer boos naar de keuken, of naar haar kamer. Linda begon medelijdenmet haar te krijgen, en rende ahter Sophie aan.\Je snapt toh wel dat we niet kunnen vertellen waar we mee bezig zijn?" zeize. \Dan is het geen verassing meer als je straks jarig bent."\Dat ik straks jarig ben is geen verassing," grinnikte Sophie. \Alleen julliezitten elke keer met elkaar te smiezen! Hebben jullie wat samen ofzo?"Linda trok een vies geziht. \Wij samen?! Wat denk je wel!"\O gelukkig," lahte Sophie. \Kom, we moeten naar shool."Eindelijk was het dan zover. Sophie had de hele naht sleht geslapen, en wasal vroeg wakker. De zon sheen en de vogels zongen in de tuin. Het was een mooiedag. Sophie en haar vader hadden al een paar jaar de traditie dat degene die jarigwas ontbijt op bed kreeg. Sophie keek op de klok. Het was zes uur. \Dat wordt noglang wahten," daht ze. Ze rende snel even naar de badkamer om naar de WC tegaan, en ging daarna weer in bed liggen. Ze pakte haar boek en begon te lezen.Het was een grappig boek, over een jongetje dat in zijn rode brandweerwagentjeop zoek was naar een huisje. Hij kwam bij een heel rare at aan, waar nog eentorenkamertje vrij was. Daar wilde hij wel wonen. Er woonden wel vreemde wezensin en bij de at. Er was een paard dat zo lang was dat hij wieltjes onder zijn buiknodig had, anders zakte hij door. En er was een familie die altijd heel hard op degrond stampte tijdens het lopen. Daarom hadden ze allemaal matrassen op de vloergelegd, zodat de onderburen geen last van ze hadden. Er was ook nog een hele rarevogel, met krulletjes haar in plaats van veren.Sophie gaapte. \Wat zou dat voor vogel zijn?" vroeg ze zih af. \En is datjongetje wel oud genoeg om op zihzelf te kunnen wonen?" Ze las verder...Sophie werd wakker omdat er iemand aan haar arm shudde. \H�e, slaapkop!"hoorde ze iemand zeggen. \Je hebt je hele boek ondergekwijld!" Ze draaide zih omen keek in het lahende geziht van Linda. \Je bent jarig meissie! Gefeliiteerd!"Linda zoende Sophie op beide wangen. Slaapdronken en knipperend met haar ogenkeek Sophie in het rond. Haar vader stond ahter Linda met een blad met een bosjebloemen erop, en bordjes en broodjes enzo. Hij gaf het blad aan Linda en ging opSophie's bed zitten.\Zo meid. Je wordt al oud!"Sophie grinnikte en stompte hem tegen zijn arm. \Ik ben niet oud!"\Ah wat. Als je een muis was, was je al lang dood geweest." Pappa drukteSophie tegen zih aan en zoende haar op haar hoofd. \Van harte gefeliiteerd meid!Ik ben trots op je!"Sophie zonde pappa terug en sloeg haar armen om hem heen. \Ik ben ook4



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstratrots op jou," zei ze.Linda zette het blad met eten op Sophie's bureau. \Kunnen jullie nou ophou-den met dat kle�e gedoe?" riep ze. \Ik heb honger!"Sophie en haar vader lahten. Haar vader sprong op en greep Linda, die nogprobeerde weg te komen, om haar middel. Hij dwong haar op Sophie's bed te zitten,en terwijl Linda luid gilde kreeg ze van Sophie en haar vader twee dikke zoenen opbeide wangen.\Bah! Eeeerh!" griezelde Linda, terwijl ze met Sophie's laken haar rode wan-gen droog wreef.\H�e! Mijn laken!" protesteerde Sophie.\Eigen shuld, dikke bult," grinnikte Linda.Sophie's vader was intussen begonnen met het verdelen van de broodjes en dethee. \Hier jongens," zei hij, en reikte Sophie en Linda elk een bordje aan.\Geven we niet eerst de adeautjes?" vroeg Linda.\Nee, adeautjes op een nuhtere maag is heel sleht," zei pappa.Nadat het ontbijt was opgegeten was het tijd voor de adeautjes. Eerst wasLinda aan de beurt. Ze gaf Sophie een klein dun pakje, netjes ingepakt en met eenbloemetje erop.\Heb je die uit de tuin gehaald?" vroeg Sophie.Linda knikte. \Leuk h�e?"Sophie maakte voorzihtig het papiertje los, en zette het bloemetje in haartheekopje, waar nog een klein beetje thee in zat. \Zo blijft hij vers," zei ze. \Ooo,het is een opwaardeerkaart! Dat is lief van je."\Probeer hem eens," lahte Linda.\Maar ik heb nog geen telefoon!"\Eeuh, misshien dat dit je kan helpen?" vroeg pappa. Hij gaf Sophie eenpakje. Nieuwsgierig nam ze het aan. Ze trok voorzihtig het papier eraf.\Boeken!" Sophie wist niet of ze nu blij of teleurgesteld moest kijken. Haarvader had haar twee boeken van haar favoriete shrijver gegeven. \Die heb ik nogniet, dank je wel!" zei ze.\Ze kijkt wat teleurgesteld," grinnikte Linda.\Ja, ze is toh niet zo blij als we dahten h�e?" zei pappa. \Ze springt nietbepaald door de kamer."Sophie pakte de kaart die ze van Linda had gekregen en wapperde zih erkoelte mee toe, terwijl ze zogenaamd onge��nteresseerd om zih heen keek.\Ik heb hier nog iets," zei pappa. \Het is een kleinigheidje, misshien vind jehet niets. Zie maar." Weer gaf hij haar een pakje.Sophie maakte het open, en een grote glimlah versheen op haar geziht. \Ikwist het wel! Jullie zaten me z�o veel te pesten!" Snel maakte ze het doosje openwaar de mobiele telefoon in zat. \Ooo, ook nog een roze! Die zijn heel moeilijk tekrijgen!"\Bedank Linda ook maar. We hebben de halve stad afgesjouwd voor een rozetelefoon," zei pappa.Sophie gaf hem een dikke zoen. Ze wilde ook Linda zoenen maar die sprongopzij. \Het is goed hoor. Je bent er h�e�el blij mee zie ik."De hele verdere ohtend zat Sophie met haar nieuwe telefoon te spelen. Lindawerd er een beetje sjaherijnig van. \Ik wil wat leuks gaan doen!" zei ze. 5



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Ja Sophie, we moeten er wel even uit. Morgen moet Linda weer naar haarouders, dan kan je de hele dag met je telefoon spelen," zei pappa.\Ja, sorry," zei Sophie. \Maar hij is ook zo mooi!" Ze legde de telefoon op detafel, naast die van haar vader. \Waar zullen we heen gaan?"\Ik ben nog nooit in dat kasteel geweest dat aan de rand van het entrumstaat," zei Linda.\O, dat is leuk! Misshien spookt het er wel!" riep Sophie enthousiast. \Kun-nen we daarheen gaan pappa?"\Natuurlijk, dat lijkt mij ook wel leuk. Er is ook een grote tuin bij en eendoolhof, geloof ik."Sophie was heel blij met haar nieuwe telefoon. Ze belde Linda om de haverklap.Die was blij dat het beltegoed dat ze Sophie had gegeven op een goede dag op was,en Sophie van haar zakgeld nieuw beltegoed moest kopen. Nu belde Sophie ineenseen stuk minder vaak.Omdat er ook een amera op de telefoon zat, maakte Sophie overal foto's van.Haar vader vond sommige foto's erg mooi.\Ik had je een fotoamera moeten geven in plaats van een telefoon, Sophie,"zei hij. \Je hebt eht oog voor ompositie en detail." Sophie bloosde van trots.In het weekend na Sophie's verjaardag kwam Linda thuis van haar ouders.Sophie zag haar door de deur in de muur die om de tuin stond heen komen, methaar �ets aan de hand. Linda huppelde naar de shuur en stond even later in dekeuken.\Mijn vader was een stuk vrolijker vandaag!" riep ze blij. \We hebben gezelligdoor de stad gewandeld."\Goed zeg! Dat is �jn," zei Sophie. \Mag je nu weer thuis gaan wonen?"\Daar hebben we het niet over gehad. Ik waht liever tot het een tijd goed isgegaan. Ik werd gek van die depressieve buien van hem!"Sophie knikte. Ze kon zih de keren dat Linda huilend voor de deur stond noggoed herinneren. \Je mag vast nog wel langer blijven van mijn vader. Hij vindt heterg leuk dat je er bent," zei ze.\Fijn," zei Linda. \Jullie zijn eht lief, weet je dat?"\Jij mag morgen stofzuigen," grinnikte Sophie.Een paar dagen later was het weer zonnig. Sophie en Linda kwamen thuisvan shool. Mevrouw Van Reede zat ze op te wahten. Sophie was wat verbaasd.Normaal was mevrouw Van Reede al lang weg als ze 's middags van shool kwam.\Dag mevrouw Van Reede," zei ze.\Dag kinderen," zei mevrouw Van Reede. Ze keek ernstig.\Wat is er aan de hand?" vroeg Sophie.\Ik was vanmiddag gras aan het maaien, en toen vond ik weer zo'n geel kruisjeals jullie al eerder gevonden hebben."Sophie slikte. Dat vond ze niet leuk. Er liepen dus nog steeds onbekendemensen in de tuin rond!\Waar is het kruisje?" vroeg ze.\Kom, ik zal het jullie laten zien." Mevrouw Van Reede nam de meisjes meenaar een plek waar het gras tot tegen de muur groeide. Ze wees naar een geelkruisje, dat op dezelfde hoogte op het huis was getekend als het kruisje dat Sophiehad gevonden. \Dat hebben jullie er toh niet op getekend toen jullie vanohtend6



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstranaar shool gingen h�e?" vroeg ze.Linda en Sophie shudden hun hoofd. \Ik vind het niet leuk," zei Sophie.\Ik ook niet," zei Linda. \Wat moeten we nu doen?"\Je moet maar wahten tot je vader thuis komt Sophie," zei mevrouw VanReede. \Die moet beslissen wat jullie gaan doen."Sophie knikte. \Ik weet het anders ook niet."\We kunnen nog wel even rondkijken in de tuin of we nog andere rare dingenzien," zei Linda.\Dat is goed, maar vergeet je niet de kantjes van het gras te knippen Sophie?"zei mevrouw Van Reeven. \Dat had je je vader beloofd."Sophie trok een donker geziht. \Gelukkig hoef ik niet ook nog eens te kokenvanavond," zei ze, terwijl ze naar de shuur liep om de kantjesknipper te halen.Mevrouw Van Reeve liep ahter haar aan om haar �ets te pakken, zodat ze naarhuis kon gaan. Sophie liet haar de �ets eerst pakken.\Tot ziens," zei ze, terwijl mevrouw Van Reede op haar �ets klom. Lindamaakte de deur in de tuinmuur open, zodat mevrouw Van Reede weg kon �etsen.\Geen domme dingen doen hoor!" riep ze terwijl ze de boht om sloeg, hetpaadje langs de muur op.\Nee hoor," zei Linda. Grinnikend sloot ze de deur en deed hem op slot.Sophie was ondertussen begonnen met het knippen van de randjes van hetgras. Dat ging best snel met het apparaat dat haar vader daarvoor had gekoht.Toh had ze er een hekel aan. Het apparaat was zwaar en maakte veel lawaai.Terwijl Sophie aan het werk was ging Linda met haar rug tegen de muur waarSophie net langs geweest was zitten en keek belangstellend naar Sophie's gezwoeg.De zon sheen op haar geziht. Sophie zag haar zitten en glimlahte. Linda was ergmoe; dat kon ze wel zien. Ze sliep vaak sleht omdat ze zih nog steeds zorgen maakteom haar vader. Sophie wilde eigenlijk wel dat Linda haar hielp het afgeknipte grasop te vegen, maar ze liet haar maar zitten. Al snel zag ze dat Linda in slaap gevallenwas. Zo rustig en snel mogelijk werkte Sophie verder. Het was zwaar en warm werk,en op een gegeven moment moest ze even uitrusten. Ze legde de kantjesknipper ophet gras en liep naar de keuken om twee glazen limonade met ijs te maken. Ze zette�e�en glas naast Linda, die nog steeds sliep, op de grond, en ging zelf een klein eindjeverderop zitten. Ze nipte aan haar glas en bekeek haar werk. Niet sleht, vond zezelf, de kantjes stonden er weer netjes bij. Ze hoefde nog maar een klein stukje tedoen en dan was het klaar.\H�e," daht Sophie ineens. \Daar heeft zeker een kat gezeten ofzo. Alle plantenzijn daar plat." Ze dronk langzaam haar glas leeg, zette het naast dat van Linda opde grond en ging verder met haar werk. Toen ze bij de planten was aangekomen dieplat gemaakt waren, keek ze vreemd op. Ze stond op en liep een stukje de bosjes in.Daar, tussen de platgetrapte planten, stond een lange stok in de grond. Er was eenplankje op gespijkerd dat in de rihting van het huis wees. \Wat is d��t nou weer?!"daht Sophie. Ze werd een beetje bang. Er waren duidelijk mensen hier in de tuinaan het werk geweest met iets waarvan ze helemaal niets begreep. Ze ging ahterde stok staan en keek langs het plankje naar het huis. Het plankje wees preiesnaar het gele kruisje dat mevrouw Van Reede had gevonden! Nu begreep Sophie erhelemaal niets meer van. \Als ze toh al dat kruisje op de muur hebben getekend,waarom hebben ze dat plankje dan nog nodig?" vroeg ze zih af.Ondertussen was Linda wakker geworden. \H�e Sophie!" riep ze, \Wat ben jedaar aan het doen?"Sophie wenkte dat Linda moest komen kijken en wees haar de stok op het7



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstraplankje aan. \Da's raar," zei Linda. \Heb je al bij dat andere kruisje gekeken?"Sophie Linda aan. \Da's een goed idee." Samen liepen ze door de tuin naarde plek op de muur waar ze het eerste kruisje hadden gevonden.\Eens kijken," zei Linda. \Hier zit het kruisje. Dus als ik nu met mijn rugtegen de muur ga staan, dan moet ik kunnen zien waar ze die stok ongeveer hebbenneergezet." Ze ging met haar rug tegen de muur staan en staarde voor zih uit.\En? Zie je al wat?" vroeg Sophie.\Nee, maar als jij daar nu even in de bosjes gaat kijken?" Linda wees naar debosjes reht voor haar. Aarzelend liep Sophie erheen.\Er zijn hier helemaal geen platgetrapte planten!" riep ze.\Dat hoeft toh ook niet? Misshien hebben ze wel ahter de bosjes langsgelopen, vlakbij de muur," zei Linda, terwijl ze naar Sophie toe liep.Sophie was ondertussen om een grote struik heen gekropen en keek in hetrond. Ook hier zag ze niet zomaar sporen van mensen. Er groeide wel een heleboelonkruid. \Als ik nou deze kant op zoek, dan kijk jij aan die kant, OK?" vroeg zeaan Linda toen die ook om de struik heen gekropen was.\Wat een onkruid hier zeg. Moeten jullie geen tuinman hebben?" vroeg die.\Wij komen niet zo vaak in de tuin," zei Sophie. \Ik ga zoeken hoor!"Een tijdje speurden de meisjes ingespannen naar sporen van mensen en uitde grond stekende stokken. En inderdaad, een eindje van de plek waar ze warenbegonnen met zoeken vond Sophie weer een stok met een plankje eraan! De stokwas een beetje sheef gezakt en tegen een boom tereht gekomen, waardoor hetplankje nu niet meer naar het huis wees. \Dat geeft niets," zei Linda. Ze trok destok weer rehtop en draaide het plankje zodat het weer naar de plek wees waar hetkruisje op de muur zat.\En nu?" zei Sophie.Linda keek een tijdje peinzend voor zih uit. \Nou... Als je een lijn trekt vandit plankje naar het kruisje, en ook van het andere plankje naar het andere kruisje...dan snijden ze elkaar ergens in het huis, klopt dat?\Dat snap ik niet," zei Sophie.\Ik leg het uit. Kijk," zei Linda, terwijl ze met haar vinger in de grond tekende.\Dit is het huis, zie je wel? Hier de woonkamer, en de keuken. En hier," ze tekendeeen kruisje in de grond, \en hier zijn de twee kruisjes die we hebben gevonden. Snapje?" Sophie knikte.\En die plankjes, die staan ongeveer hier, en hier." Weer tekende Linda tweekruisjes op de grond.\Als ik nu een lijn trek door dit plankje en dit kruisje, dat is van waar we nustaan naar het kruisje dat daar op de muur stond, en ook een lijn door het andereplankje en het andere kruisje..." Linda tekende de twee lijnen in de grond, "dankruisen ze elkaar hier."\Dat is in de woonkamer!" zei Sophie geshrokken. \Wat moeten ze d�a�arnou?"Linda wist het ook niet. \We moeten het aan je vader vertellen," zei ze. \Diemoet dan maar zien wat we doen."Het was al half zeven toen pappa Sophie opbelde. \Het spijt me dat ik zo laatthuis kom," zei hij. \Ik ben er bijna. Ik heb Chinees gehaald!"\Mmm, lekker!" Sophie stootte Linda aan. \We hebben Chinees vanavond!"\Vertel hem van de plankjes!" uisterde Linda. 8



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\O ja, pappa? We hebben weer een kruisje gevonden en twee plankjes en als jedaar lijnen doorheen trekt dan komen ze in de woonkamer!" riep Sophie enthousiast.\Wat zeg je? Ik begrijp er niets van," zei pappa.\We hebben twee plankjes in de tuin gevonden, en mevrouw Van Reeve hadweer een kruisje gevonden op de muur, en als je daar een lijn doorheen tekent komje in de woonkamer uit!" Sophie danste van de spanning.\Ik snap er niets van. Maar ik kom nu naar huis. Zet de borden maar vastklaar. En ik wil wel een biertje. Tot zo, lief!" zei pappa, en hij hing op.\Wat zei hij?" vroeg Linda nieuwsgierig.\Hij snapte er niets van. En we moeten borden klaarzetten want hij komt zothuis. En hij wil bier."Linda keek naar de grond. \Bier," mompelde ze. Ze beet op haar lip.\Wat is er?" vroeg Sophie. \Wat kijk je ineens verdrietig?"Linda ontweek haar blik. \Niets," zei ze. Ze draaide zih om en beende naarde keuken. Sophie liep bezorgd ahter haar aan.\Er is wel wat," zei ze.Linda haalde haar neus op. \Mijn vader dronk veel te veel bier," zei ze. Methaar vuisten veegde ze een paar tranen weg.\Sorry," zei Sophie. Ze drentelde wat om Linda heen. Ze wist eigenlijk nietwat ze moest doen. \Ga jij maar zitten, dan dek ik de tafel wel," zei ze.\Nee, 't is al goed," zei Linda. Ze deed een keukenkastje open en haalde erdrie borden uit.\Maar het gaat nu toh beter met je vader?" vroeg Sophie.Linda zuhtte. \Gelukkig wel. Maar het was wel moeilijk hoor. Hij was altijdzo verdrietig! Hij zat maar wat in zijn stoel. En we wisten niet wat we eraan moestendoen. \Komt het misshien ook omdat je zus op kamers is gaan wonen?" vroegSophie.Linda keek Sophie verbaasd aan. \Daar heb ik nooit zo over gedaht. Het zoubest kunnen. Mijn zus en hij kunnen goed met elkaar overweg. Gelukkig komt zevaak langs. Ik vind het ook jammer dat ze weg is. Het is nu veel stiller in huis."\Ze is altijd wel erg vrolijk, ja."\Dat kan je wel zeggen!" zei Linda. \Maar goed, het gaat beter met mijnvader en ik denk wel dat hij er weer bovenop komt. Ik moet maar niet teveel overwat er is gebeurd nadenken."\En ondertussen ben je gezellig hier. Ik vind het heel leuk dat je er bent!"Sophie sloeg een arm om Linda heen. \Van mij mag je altijd blijven!"Linda glimlahte breed en wurmde zih los. \Ik ga eht wel weer een keerterug naar mijn ouders hoor, het spijt me wel!" zei ze, terwijl ze naar de keukenliep om bestek te halen.Terwijl Sophie en Linda nog bezig waren de tafel te dekken kwam Sophie'svader thuis. Sophie rende naar hem toe. \Pappa, we hebben weer een kruisje ge-vonden!"\Ja lieverd, dat heb je me al verteld."\En ook twee paaltjes met plankjes erop!"Zuhtend zette pappa de plasti zakken met Chinees eten op de tafel. \Sophie,ik begrijp dat je opgewonden bent en me alles wil vertellen," zei hij terwijl hij Sophiedoor haar haar streek, \maar ik ben moe, het is laat, en ik heb honger. Zullen weeerst eens even gaan eten? Dan kunnen jullie me daarna alles laten zien." 9



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraSophie keek teleurgesteld naar haar voeten. \OK..." zei ze. Ze vond het maarniets dat pappa niet benieuwd was naar de plankjes en het kruisje. Waren grotemensen dan nooit nieuwsgierig? Ze liep naar de bijkeuken om een esje bier tepakken, terwijl pappa de bakjes met Chinees uitpakte.Tijdens het eten vertelden Sophie en pappa alles wat ze beleefd hadden aanSophie's vader. In het begin probeerden de meisjes allebei tegelijk hun eigen verhaalte vertellen. Ze ratelden aan �e�en stuk door, totdat pappa wanhopig zijn handenomhoog stak en riep:\Dames, dames, alsjeblieft! Ik ben een oude man, en ik kan niet naar tweemensen tegelijkertijd luisteren. Dus Linda, begin jij met vertellen, en Sophie, kanjij me nog een esje bier brengen?"\Maar ik was nog bij mijn ouders toen Sophie het ontdekte," zei Linda. \Enu moet niet zo veel drinken, dat deed mijn vader vroeger ook."Sophie's vader keek Linda geshrokken aan. \Het spijt me Linda, ik heb erniet bij nagedaht. Ik zal geen bier meer drinken waar jij bij bent als je dat lieverhebt."Een grote glimlah verlihtte Linda's geziht. \Ja," zei zei opgeluht, terwijlze opsprong. \Wat wilt u nu drinken?"\Doe maar een glas water."Terwijl Linda een glas water inshonk vertelde Sophie wat haar die middagoverkomen was. Linda vulde haar verhaal aan met dingen die Sophie vergat ofniet gezien had. Toen de meisjes klaar waren zei Sophie's vader: \Ik vind het heelvreemd, maar ik denk niet dat de politie er iets mee kan. Vorige keer wilden ze ookniets doen, en er is natuurlijk niet eht veel veranderd."\Wilt u de paaltjes niet zien dan?" vroeg Linda.\Als ik mijn bord leeg heb," zei Sophie's vader.Even later liepen de twee meisjes en Sophie's vader door de tuin. Sophie'svader bekeek de paaltjes nauwkeurig, maar hij kon er ook geen hoola van maken.\Die plankjes wijzen inderdaad allebei naar de woonkamer," zei hij. \Maar ik snapwerkelijk niet waarom ze ze hier zo hebben neergezet. En wat hebben wij nou in dewoonkamer staan? Ik kan eht niets bedenken waarvoor je zo moeilijk zou moetendoen."\Misshien moeten we de waht gaan houden?" vroeg Linda. \Ik wil vannahtwel eerst!"\Daar komt niets van in meisje," zei Sophie's vader grijnzend. \Jij gaat gewoonop tijd naar bed vanavond."Linda keek teleurgesteld. \En Sophie dan?" vroeg ze. Sophie trok een moeilijkgeziht. Ze had er niet zoveel zin in om 's nahts op de uitkijk te gaan staan opzoek naar enge mannen die de tuin binnen slopen.\Sophie gaat ook op tijd naar bed," zei pappa. \Maar ik zal eens kijken of ikmisshien een beveiligingsamera kan kopen."Een paar dagen lang gebeurde er niets. Totdat op een vrijdagavond Lindaineens opbelde. Linda was bij haar ouders op visite geweest, en zou om half negenthuis zijn. Het was nu al tien voor negen, en Sophie en haar vader begonnen zih alwat zorgen te maken. Gespannen nam Sophie de telefoon op.\Ga snel naar de ahterdeur in de tuin!" hoorde ze Linda uisteren. \Er isiemand aan het inbreken!"Met de telefoon aan haar oor geklemd trok Sophie haar vader uit zijn stoel.10



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Kom snel, er is een inbreker bij de deur!" zei ze. Samen liepen ze naar de eetkamer.Door het raam zagen ze inderdaad een vreemde man in de tuin lopen! Sophie's hartsloeg over. Ze werd bang.\Ik zie hem," uisterde ze tegen Linda.\Ik heb de deur weer op slot gedraaid," uisterde Linda terug.Sophie grijnsde. \Linda heeft de deur op slot gedraaid," zei ze tegen pappa.\Ik ga hem maar eens even aanspreken." Pappa keek heel erg boos.\Doe je voorzihtig?" vroeg Sophie met een angstig stemmetje. Pappa hoordehet al niet meer. Hij trok de tuindeur open en rende naar de man toe, die drukbezig was met een klein apparaatje in zijn hand heen en weer te lopen. Sophie bleefin de deuropening staan kijken. Ze durfde niet naar buiten te gaan. De man zag erniet erg gevaarlijk uit. Hij was mager en lang en had een nette baard en een bril.Toh vertrouwde Sophie hem niet en ze bleef dus maar uit de buurt.\Wat doet u daar?" riep pappa naar de man. Die liet van shrik zijn apparaatjeuit zijn handen vallen. Snel raapte hij het op en rende hij terug naar de deur in demuur waar hij doorheen was gekomen. Die was natuurlijk op slot. De man grabbeldein zijn broekzak, maar pappa was al bij hem en trok hem aan zijn shouder zodathij zih wel moest omdraaien. De man keek angstig om zih heen en probeerde zihlos te rukken, maar pappa had hem goed vast. Plotseling gaf de man pappa eenharde klap in zijn geziht! Sophie gilde van shrik en voelde zih boos worden. Zezag hoe haar vader de man losliet en ahteruit strompelde. Terwijl pappa aan zijnpijnlijke wang voelde rende de man naar de andere deur in de muur. Sophie rendenaar buiten, maar haar vader riep: \Sophie, nee!" Ze stopte met rennen en zag hoede man de deur met een paar inke rukken open kreeg en erdoor verdween.Sophie rende naar haar vader toe. Die was op de grond in het gras gaan zittenen voelde nog steeds aan zijn wang. \Doet het zeer pappa?" vroeg ze bezorgd.\Wat is er gebeurd?" hoorde ze Linda in haar telefoon zeggen.\Die man heeft pappa in zijn geziht geslagen!" riep Sophie opgewonden. \Hijis ontsnapt!"\Ik kom eraan," zei Linda, en ze hing op. Sophie legde haar telefoon in het grasen keek bezorgd naar haar vader. Ze trok zijn hand weg. Zijn wang was helemaalrood. Sophie kroop tegen hem aan en omhelsde hem. Pappa beet op zijn lip, enSophie begon te huilen.Na een tijdje ging het weer beter. Pappa kuste Sophie op haar voorhoofd.\Het komt wel weer goed meid," uisterde hij in haar oor. Sophie ging weer rehtopzitten en keek om zih heen.\Moeten we geen ijs op je wang doen? Dan wordt het misshien niet zo dik."zei ze.\Da's een goed idee."Sophie stond op. \Ik haal wel even wat," zei ze. Het was een mooie avond duspappa bleef maar in het gras zitten. Net toen Sophie de keuken binnen wilde lopenhoorde ze Linda roepen:\Moet je hier eens kijken!"Sophie en haar vader renden naar Linda toe. Die zat aan de rand van hetgrasveld met een kleine zwarte laptop voor zih. Toen ze Sophie en haar vader aanzag komen lopen zei ze:\Die heeft die dief hier waarshijnlijk ahtergelaten."\Dat moet haast wel. Waar zou hij die voor gebruikt hebben?" zei Sophie'svader. \Laten we hem maar snel mee naar binnen nemen voordat ze hem komenophalen." 11



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraLinda keek naar hem op. \Doet het erg zeer?" vroeg ze bezorgd.\Wel een beetje ja," zei Sophie's vader.\Het wordt al blauw," zei Linda bezorgd. \Ik zou er maar gauw ijs op doenals ik u was."Even later zaten de twee meisjes samen met Sophie's vader ahter de laptopaan de keukentafel. Sophie's vader hield in zijn rehterhand een druipend washandjemet ijsblokjes erin tegen zijn wang. Linda zat ahter de omputer. Gedrie�en kekenze wat er allemaal op de omputer te vinden was.\Misshien staat er op wat die man hier aan het zoeken is," had Sophie'svader gezegd.\Toen ik hem vond stond deze map open," zei Linda. \Zal ik maar gewooneens wat aanklikken?"\H�e?" riep Sophie. \Die map heet `Goudwormen Parklaan 12! Daar wonenwij" Iedereen was even stil. Toen zei Sophie's vader: \Het lijkt wel of hij met eenheel projet bezig is. Moet je kijken hoeveel er in die map staat!"\Wat zijn goudwormen?" vroeg Linda.Sophie haalde haar shouders op. \Ik weet het niet."\Ik heb er ook nog nooit van gehoord," zei Sophie's vader.\H�e, hier is een �le `Geshiedenis'," zei Sophie. Kijk daar eens in?Linda klikte de �le aan. Al snel stond er een groot doument op het sherm,dat de twee meisjes en Sophie's vader ademloos doorlazen:Op een veiling kreeg ik een hoeveelheid glaswerk in handen dat af-komstig was van het klooster dat voorheen op de Parklaan heeft gestaan.Het meeste glaswerk bevatte vroeger hemiali�en als salpeterzuur, zout-zuur, en ammonia. Er was ook een glazen es, afgedekt met een glazenstop die ik er met geen mogelijkheid af kon krijgen. De inhoud vande es leek louter te bestaan uit lange, goudgeel gekleurde haren, eenbeetje zoals van een Golden Retriever maar dan dunner en glanzender.Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. De hoeveelheid haren was mijns in-ziens veel te groot voor een analyse om bijvoorbeeld een ziekte vast testellen. Bovendien worden haren erg weinig gebruikt in de medishe we-tenshap. De monniken van het klooster stonden ook niet bekend omhun grote wetenshappelijke kennis op welk gebied dan ook. Waarshijn-lijk was de glaswerkverzameling die ik in handen had gekregen van eenhobbyist.Met wat speurwerk kreeg ik uiteindelijk de aantekeningen van demonnik die het glaswerk gebruikte in handen. Deze zijn wat moeilijk telezen en te volgen, maar het belangrijkste is het volgende:De haren zijn afkomstig van een jonge goudworm, welke is gefoktdoor de monnik in kwestie. Hij had ontdekt dat hij goudwormen konlokken met een mengsel van gemalen eikels en mollen. Hier maakte hijeen soort pat�e van, waarmee hij een mannetje en een vrouwtje wist telokken, die hij in een grote, speiaal gemetselde, met modder gevuldebak hield. Na de goudwormen vijftig jaar lang te hebben verzorgd kreeghet vrouwtje jongen. Ze kroop naar het oppervlak waar ze de jongenbaarde. De jongen trokken met hun lange tanden de haren uit hun moe- 12



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstrader's huid, en aten die op. Er verspreidde zih een heerlijke geur in dekelder. Even later overleed de moeder. De jongen spartelden een tijdjeals vissen op het droge, waardoor ze zih verspreidden en over de randvan de bak vielen. De meesten wisten zih snel in te graven in de aardenvloer van de kelder, maar de monnik wist er nog �e�en te vangen. Hierbijbleef een aantal haren aan de handen van de monnik plakken. De ha-ren waren bedekt in een dikke, olieahtige vloeistof. Toen de monnik deharen en het zand van zijn handen af wilde spoelen ontdekte hij dat deharen of de vloeistof de genoemde heerlijke geur verspreidden. Na watonderzoek bleek dat de geur van de haren afkomstig was. De monnikshoor alle haren van de jonge goudworm af. De jonge goudworm over-leed een aantal dagen later.Na eigen onderzoek weet ik nu dat van de haren van �e�en jonge goud-worm een essene gemaakt kan worden die voldoende is voor 500 mlparfum. Voor een goedlopend bedrijf is meer nodig; minstens ander-halve liter per jaar. Hiervoor hebben we goudwormen nodig. Deze zijnzeer moeilijk te verkrijgen aangezien ze diep onder de grond leven. Hettoeval wil dat het nu preies vijftig jaar geleden is dat de monnik dejonge goudworm had gevangen. Dit betekent dat de kans zeer groot isdat �e�en of meer goudworm wijfjes boven de grond zullen komen op deplek waar het klooster heeft gestaan, daar de wijfjes altijd hun jongenbaren op de plek waar ze ter wereld zijn gekomen. Metingen wijzen uitdat dit zal gebeuren op de plaats waar nu Parklaan 12 staat. Om geengezeur te hebben met de gemeente en dierenativisten probeer ik meteen vriend de goudwormen ongezien te vangen.Linda was als eerste klaar met lezen. Ongeduldig wahtte ze tot Sophie enhaar vader ook klaar waren.\Wat een raar verhaal," zei ze.\Ik geloof er niets van," zei Sophie's vader. \Wie heeft er nu ooit van goud-wormen gehoord?"\Wat weet jij nou van beesten, pap!" shamperde Sophie.\We zoeken het op op internet!" zei Linda.Na even zoeken op het internet bleek dat goudwormen inderdaad bestonden.Linda, die vrij goed was in het zoeken naar informatie op het internet, kon vrij-wel niets over de dieren vinden. Zelfs geen foto of tekening. Sophie's vader leundeahterover.\Ik vind het mooi geweest voor vandaag," zei hij. \Het is al half tien. Julliemoeten naar bed!"Sophie en Linda protesteerden heftig. \Maar straks komt die man terug! Watga je dan doen?" vroeg Sophie.\Ik zal morgen nieuwe sloten in de deuren in de muur zetten, dat beloof ik je.En vannaht moet de man maar even niet terugkomen.\Wat moeten we doen?" vroeg Linda, toen de dames samen op Sophie's kamerzaten om nog wat na te praten voordat ze gingen slapen. \Ze komen zeker weerterug."Sophie daht na. \Ik vind het zo erg dat die man mijn vader sloeg," zei ze.\En ik denk niet dat alleen nieuwe sloten en deuren eht zal helpen. Als ze willen13



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstrakunnen ze zo over de muur klimmen."\En als we nu de politie bellen?"\Ah," zei Sophie. \Wie gelooft ons verhaal nou?"\We hebben de laptop," zei Linda.\Dat is waar. Maar mijn vader wil niet bellen. Hij heeft al eens gebeld en depolitie zei dat ze er niet zomaar wat aan kunnen doen."\Belahelijk," vond Linda. \Ik ga slapen, ik ben bekaf."\Welterusten," zei Sophie, en Linda verdween naar haar eigen kamer.'s Nahts lag Sophie in haar bed te woelen. Steeds opnieuw moest ze aan deman denken die haar vader geslagen had. Ze nam een besluit en stond op. Ze liepnaar de slaapkamer van haar vader. Daar sheen liht onder de deur door. Sophieklopte op de deur en wahtte tot haar vader \Ja?" zei. Ze sloop de kamer binnen.\Kan jij ook niet slapen?" vroeg pappa.\Ik vind het zo erg dat die man je sloeg!" zei Sophie, en ze barstte in tranenuit. Pappa probeerde haar te troosten. Hij kuste haar op haar wang en streek doorhaar haren.\Ik vind het zelf ook niet zo leuk," zei hij. \Maar het doet al bijna geen pijnmeer hoor."\Je wang is nog steeds helemaal rood en blauw," zei Sophie, terwijl ze bijhaar vader in bed kroop. Ze kuste hem voorzihtig op zijn zere wang.\Auw!" zei pappa. \Doe dat maar niet weer Sophie."\Wat gaan we nu doen?" vroeg Sophie. \Ga je de politie nog bellen?"\Ik zal wel aangifte gaan doen," zei pappa. \Maar eerst ga ik morgen met Josnieuwe deuren in de tuinmuur maken1. Ik heb Jos gebeld en hij kan morgen helpen,zei hij. Daar zijn we morgen wel de hele dag mee bezig."\Daar is J�os morgen wel de hele dag mee bezig," grinnikte Sophie.Pappa lahte en porde haar in haar zij. \Wijsneus," zei hij.De volgende dag waren Sophie en haar vader alweer vroeg op. Gapend zatenze aan de ontbijttafel, terwijl Linda nog heerlijk lag te slapen. Terwijl ze net hunlaatste hap naar binnen werkten belde Jos aan. Pappa stond op en deed de deurvoor hem open.\Maarten!" hoorde Sophie Jos vrolijk zeggen. \Heb je nu eindelijk besloten jehuis eens wat te gaan beveiligen?"Pappa mompelde iets dat Sophie niet kon verstaan.\Nee, sorry, ik mag er geen grapjes over maken. Je wang is inderdaad helemaalblauw geworden," zei Jos, terwijl hij de kamer binnen liep. \O, hallo Sophie! Hoeis het met jou?" Hij gaf Sophie een zoen terwijl Kees probeerde op haar shoot teklimmen.\Dag Jos, dag Kees," zei Sophie. \Het gaat wel weer hoor."\Jullie hebben ook altijd wat h�e," zei Jos. \Eerst die tovenaar, en nu ditweer!"\Ja, en vergeet dat rare hondje niet met dat briefje in z'n bek!" lahte pappa.Jos pakte een stoel en ging aan de keukentafel zitten. \Ik wil ook nog wel eenboterham," zei hij. \En dan moeten jullie me eens vertellen wat er preies gebeurdis gisteren, want je vader en ik hebben maar heel kort kunnen bellen."1. Jos was een vriend van Sophie's vader. Hij woonde in dezelfde stad en had een restaurant. Ziehet verhaal Sophie en het geheimzinnige kistje 14



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraTerwijl Jos twee boterhammen en een glas melk naar binnen sloeg verteldenSophie en pappa het hele verhaal. Linda kwam halverwege ook de kamer in en vuldehier en daar het verhaal aan. Toen ze klaar waren vroeg Sophie's vader:\Maar wat nu preies goudwormen zijn, dat weten we nog steeds niet."Jos dronk zijn glas melk leeg en zei: \Ik heb er wel eens �e�en gezien."\Eht waar?" vroeg Sophie verbaasd.\Ja. Hij zat in een lading zand in het ruim van een ship waar ik kok op was.Ik weet nog goed. Het was een heel raar beest. Hij was heel groot, eht wel tweemeter lang ofzo. Natuurlijk wilden we hem pakken. Hij leek op een slang, maar hijwas erg dik en niemand van ons had ooit gehoord van een slang met haren."\Had hij eht van die gele haren?" vroeg Linda.\Nou, geel... een beetje zoals een Golden Retriever zeg maar. Maar dan warende haren dunner, zoals die van Kees, maar wel reht en heel glad. Dat maakte hemook moeilijk te pakken. Hij glibberde gewoon door je armen heen."\Kan je tekenen hij eruit zag?" vroeg Sophie.\Nou," onderbrak Sophie's vader, \we moeten aan het werk, anders komt hetmisshien niet op tijd af. Dus dat tekenen moeten we vanavond maar even doen."\H�e," zei Linda, \Het werd net spannend."\Het spijt me dames, maar dit is nu even belangrijker. Ik moet ook nog depolitie bellen vandaag, dus we hebben het druk."\Kunnen wij nog ergens mee helpen?" vroeg Sophie.\Ja," zei Jos, \jullie kunnen mooi Kees uitlaten. Dat vindt hij vast wel leuk."\En de tafel even afruimen, en vanmiddag even brood smeren voor ons," zeiSophie's vader.Sophie begon de tafel af te ruimen. Jos hielp haar even mee, en een paarminuten later stond iedereen buiten op het gras.\OKMaarten," zei Jos, \als jij nu eerst eens alle maten van die deuren opmeetkijk ik eens even naar die kruisjes en die paaltjes."\Prima," zei Sophie's vader. Hij verdween naar zijn werkkamer en kwam evenlater terug met een pen en een shrijfblok, waarmee hij in de shuur verdween.\Nou dames, laat maar eens zien die kruisjes," zei Jos. Dat lieten de dameszih geen twee keer zeggen. Ze sleepten hem mee naar het �e�en van de gele kruisjesop de muur. Jos ging op zijn hurken zitten om het eens goed te bekijken.\Ik vraag me af of de hoogte van het kruisje op de muur nog iets te betekenenheeft," zei hij.\Die paaltjes zijn veel hoger," zei Sophie.\Laat die ook maar even zien."Sophie en Linda namen Jos mee naar �e�en van de paaltjes. Het stond er nognet zo bij als toen Linda en Sophie hem vonden. Jos liep er omheen, en ook Keeskwam ge��nteresseerd kijken. Jos knielde en begon een eindje van het paaltje in degrond te woelen.\Hier is gegraven, zie je dat?" vroeg hij.Kees snu�elde in het verse gat en begon enthousiast te graven.\Toe maar," zei Jos, en Kees groef nog harder. Af en toe stopte hij even om inhet gat te snu�elen. Na een tijdje gleden zijn klauwtjes uit over een hard voorwerp.\Hola," riep Jos. \Laat mij nu maar weer even." Na een tijdje in het gatgewoeld te hebben zij hij: \Er ligt daar een doosje ofzo."Voorzihtig groef hij om het plasti doosje dat in de grond verstopt zat heenen zette het naast het paaltje op de grond.\Wat is dat?" vroeg Sophie. \Pappa! Moet je kijken, we hebben een zwart15



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstradingetje in de grond gevonden!"Sophie's vader kwam nieuwsgierig aangelopen; zijn shrijfblok, waarop eenheleboel lijntjes en getalletjes stonden, in de hand.\Er zitten lampjes op, kijk," wees Linda.Inderdaad zaten er drie lampjes op het apparaat. E�en ervan knipperde in eenlangzaam, regelmatig tempo.\Ik heb een idee," zei Sophie's vader ineens. \Ik wed dat die man van gisterenprobeerde ontat te maken met dat apparaatje via zijn laptop."Sophie keek septish. \En als hij dan ontat heeft, wat dan?"\Ja, eeuh..." Haar vader streek peinzend over zijn kin. \Dat weet ik eigenlijkook niet."\Ik haal de laptop wel even!" zei Linda, en ze rende naar het huis toe. Evenlater kwam ze terug met de laptop in haar handen. Sophie's vader legde de laptopin het gras en zat een tijdlang met gefronsde wenkbrauwen te prutsen. Jos drenteldeeen tijdje om Sophie's vader en de meisjes heen. Aan zijn geziht kon je wel ziendat hij graag wilde dat Sophie's vader weer verder ging met het opmeten van dedeuren, dan konden ze tenminste doorwerken. Even later pakte hij het kladblok op,liep naar de deur waar Sophie's vader net vandaan was gekomen, en ging verdermet meten.Sophie's vader zat nog te prutsen toen Jos al lang klaar was met het opmetenvan allebei de deuren. Opeens klaarde zijn geziht op.\Hier heb ik het," zei hij.Sophie, Linda en Jos bogen zih naar het sherm. Daar was een plattegrondte zien van het huis en de tuin. Verder was er niet veel bijzonders te zien.\ 't Is prahtig Maarten, maar ik vind dat we nu eens aan de gang moetenmet die deuren. Anders krijgen we ze nooit meer op tijd af," zei Jos.\Ja maar volgens mij is dit wat we zoeken. Ik snap alleen nog niet hoe hetwerkt."\Dat zoek je dan straks maar uit, OK?"Zuhtend klapte Sophie's vader de laptop diht en stond op. \Je hebt gelijk,we moeten gaan." Hij liep ahter Jos aan het huis binnen. \Tot straks dames!" riephij, en weg waren Jos en Sophie's vader.\Wat gaan we nu doen?" vroeg Linda aan Sophie.\Met Kees spelen natuurlijk!" riep Sophie. \Kees! Wil je een balletje?" Zestond op en liep naar de shuur, terwijl Kees kwispelend naar haar toe kwam gerend.Sophie en Kees speelden een hele tijd met het balletje. Sophie gooide het weg,en Kees moest het halen. Sophie probeerde het moeilijker voor Kees te maken doorhet balletje in de struiken te gooien, maar telkens vond Kees het weer en kwamparmantig aangelopen met het balletje in zijn bek. \Goed ben ik h�e?" leek hij tezeggen als hij Sophie het balletje in haar hand stopte en haar aankeek. Linda moestlahen om de gekke bekken die Kees kon trekken. Een tijdje gooiden Linda en Sophiede bal heen en weer, tot Kees moe werd en hijgend in het gras ging liggen.\Ik haal even een bak water voor hem," zei Sophie. \Dan kan ik meteen mijnhanden wassen."\Ja, zo'n balletje wordt wel vies h�e?" zei Linda, terwijl ze ahter Sophie aannaar binnen liep. De meisjes wasten hun handen en Sophie vulde een pannetje metwater voor Kees. Ze liep ermee naar buiten en zette het naast hem op de grond.Dankbaar begon Kees te slobberen.\Drink toh eens netjes jongen!" grinnikte Sophie. \Je spettert al het water16



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstrauit de pan!" Ze bleef nog even naar Kees staan kijken en keek toen om zih heenom te zien waar Linda gebleven was. Die zat in kleermakerszit op de grond met delaptop van de inbreker voor zih in het gras.\H�e�e joh, dat mag niet van mijn vader!" riep Sophie geshrokken.\Ik maak heus niks stuk hoor," zei Linda. \Ik wil weten wat dit programmadoet."Sophie rende naar haar toe. \Je moet hem terug leggen!" zei ze gespannen.\Straks komt mijn vader weer terug!"Linda keek naar het sherm van de laptop. \H�e, er staat ineens een kruisje ophet sherm," zei ze.\Een kruisje?" vroeg Sophie nieuwsgierig.\Ja. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Kijk, daar." Linda wees naareen klein rood kruisje op de plattegrond op het sherm.Sophie keek om zih heen, en daarna weer op het sherm. \Is dat niet waarwij nu zitten?" vroeg ze.Linda daht even na. \Ja, je hebt gelijk. Hij geeft dus blijkbaar aan waar delaptop is."\Loop er eens mee rond?" vroeg Sophie. Linda pakte de laptop en stond op.Langzaam liep ze een eindje door het gras.\Ja, nu verplaatst het kruisje. Waht, ik loop langs de muur... Ja, het geeftaan waar de laptop is."\Maar da's gewoon GPS," zei Sophie wijsneuzerig.\GPS?"\Ja, daarmee kan je zien waar je bent. Mijn vader heeft dat ook in zijn autozitten."Linda keek teleurgesteld. \Niets bijzonders dus," zei ze.Sophie shudde haar hoofd en ging op haar rug liggen. \Lekker weer h�e?" zeize. \Mmm mm m," mompelde Linda. Ondertussen kwam Kees aangelopen enbegon Sophie in haar geziht te likken.\Heeee!!" gilde die, terwijl ze lahend het kleine hondje van zih af duwde.Kees sprong over en om haar heen, en Sophie tilde hem met twee handen bovenhaar hoofd, terwijl ze met haar voeten op de grond stampte. Kees kronkelde enkwispelde, en Sophie moest hem al snel weer loslaten. Kees was wel een beetjezwaar, vond ze. Kees rende naar zijn balletje. Sophie sprong op en rende ahterhem aan, maar ze was te laat. Kees had het balletje al in zijn bek.\Los, Kees!" riep Sophie, terwijl ze naar Kees toe rende. Kees liet het balletjelos en Sophie shopte er hard tegenaan. Als een pijl uit een boog rende Kees in derihting van het balletje.\H�e, kijk nou eens!" riep Linda plotseling. Sophie hoorde het niet; ze waste druk ahter Kees aan aan het rennen. Kees was veel sneller dan zij, en rendealweer terug met de bal. Ergens midden in de tuin kwamen ze elkaar tegen. Keeskeek kwispelend omhoog naar Sophie en liet het balletje uit zijn bek vallen. Sophieshopte het nu de andere kant op. Kees rende er weer hard ahteraan terwijl Sophiehem nakeek. Plotseling voelde Sophie dat Linda haar hand vastpakte.\Sophie, kijk!" zei Linda. \Het kruisje geeft nu aan waar Kees is!"Verbaasd keek Sophie op het sherm. Inderdaad verplaatste het kruisje zihlangzaam over het sherm naar de plek waar Linda en Sophie stonden. terwijl Keesnaar hen toe sjokte.Sophie en Linda keken elkaar aan. \Heeft die man Kees een zendertje op17



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstragedaan?" vroeg Linda.\Ik weet niet. Of zouden Jos en die man elkaar kennen?"\Nee, dat kan toh niet joh, dan zou Jos toh niet met je vader die deurengaan maken?" zei Linda.Sophie knielde naast Kees, die inmiddels naast de twee meisjes op de grondwas gaan liggen, en voelde aan zijn halsband.\Er zit alleen de penning aan zijn halsband waar zijn adres op staat," zei ze.\Ik begrijp er niets van," zei Linda, terwijl ze naast Sophie en Kees op degrond ging zitten. Ze kriebelde Kees ahter zijn oren.\We moeten zo maar even mijn vader vragen," zei Sophie. \Heb je zin inlimonade met ijs?"Ja, lekker!" zei Linda. Ze draaide zih zodat ze met haar rug tegen de muurvan het huis kon zitten en legde de laptop op haar shoot.Ondertussen liep Sophie naar de keuken om limonade te halen. Ze was eenbeetje bang dat pappa straks heel boos zou worden op Linda. Linda was af en toeeen beetje brutaal, vond ze. Maar ze hadden wel iets ontdekt op de laptop! Misshienvond pappa dat ook wel �jn. Het sheelde hem weer werk. Dan kon hij zih weermet de deuren bezighouden. Ze shonk een bodempje limonadesiroop in twee groteglazen, en deed er wat ijsklontjes bij. Daarna vulde ze de glazen met water en liepermee naar buiten. Linda zat haar vol verwahting op te wahten.\Sophie!" riep ze. \Ik heb het!"\Eht waar?" riep Sophie. Ze besloot maar niet harder te gaan lopen omdatze dan limonade zou knoeien.\Toen jij wegliep om limonade te halen gaf het kruisje aan waar jij was!" zeiLinda opgewonden. \Het heeft dus niets met Kees te maken."\Hij weet dus van iedereen wie er in de tuin is," zei Sophie angstig.\Ja, en waar ook," zei Linda.\Dat is ook raar."De twee meisjes staarden voor zih uit. Sophie kon er geen hoola van maken.Hoe kon die laptop nou weten waar ze was? En waarom was er telkens maar �e�enkruisje? Ze waren nu toh met z'n drie�en als je Kees meerekende?\Misshien geeft-ie alleen maar aan waar iemand loopt, en niet waar hij is,"zei ze.\Ja maar dan zou hij nu geen kruisje moeten aangeven," zei Linda.Peinzend zei Sophie: \Misshien is hij wel vergeten het kruisje weg te halen."\�Of..." zei Linda, terwijl ze met haar wijsvinger in het gras prikte, \ �Of hij letop iets heel anders dan mensen of dieren."\Hoe bedoel je?"\Ik weet het ook niet. Maar als je loopt, dan doe je iets. En..."\Ja, nogal wiedes dat je iets doet als je loopt," zei Sophie. \Anders kom jetoh niet vooruit?" Ze grinnikte om haar grap, maar het leek of Linda hem nieteens gehoord had.\Misshien kijkt de laptop wel naar dat `iets.' "\Met die doosjes bedoel je?" vroeg Sophie.\Ja dat moet haast wel."\Waht, ik loop eens een rondje." Sophie stond op en liep een eindje van Lindavandaan.\Beweegt het kruisje nu?" vroeg ze.\Ja!" riep Linda enthousiast.\En als jij nou gaat lopen?" 18



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraLinda pakte voorzihtig de laptop van haar shoot en stond op. Daarna liepze naar Sophie toe.\Nee, loop eens de andere kant op, dan raakt hij misshien in de war!"Linda draaide zih om en liep weg, terwijl ze ontertussen nieuwsgierig naarhet sherm van de laptop bleef kijken.\Heee, je hebt gelijk man! Hij geeft nu aan waar ik loop!"\Ah, dus hij geeft aan waar iemand beweegt."\Maar hoe weet hij dat dan?" vroeg Linda zih af. \Loop jij nog eens eenstukje?"Sophie liep braaf nog een stukje van Linda weg. Ze knielde bij Kees, die in deshaduw lag uit te rusten van al zijn geren, en kriebelde hem ahter zijn oren.\Ja, nu versprong het kruisje naar jou."Sophie pakte Kees' bot en probeerde Kees aan te sporen er ahteraan terennen. Ze gooide het hoog in de luht. Kees keek het bot na tot het met een klapin de bosjes tereht kwam, ergens tussen Linda en Sophie in.\Hee, nu geeft het kruisje aan waar het bot is gevallen!" riep Linda enthousi-ast. \P�, nou, ik snap er helemaal niks meer van hoor," zei Sophie. \Ik ga eensnaar binnen, het wordt me nu wat te warm." De zon stond inderdaad al hoog aande hemel en in de onbeshutte tuin werd het nu snel warmer. Sophie pakte de tweeglazen van het gras en liep naar binnen. Even later kwamen Linda en Kees ahterhaar aan.\Ik wil toh weten wat hij preies meet," zei Linda. \Kijk, als ik hier in huisrondloop dan ziet hij dat niet, zie je? Het kruisje is blijven staan bij de deur."Sophie keek. \Ja," zei ze.\OK, hij ziet dus als �e�en van ons rondloopt, en als je iets zwaars in de bosjesgooit. Dus hij kijkt niet of er een mens of een dier rondloopt, maar gewoon of eriets de grond raakt."Sophie stampte hard op de grond met haar rehter voet. \Zie hij dit?" vroegze. Linda tuurde naar het sherm. \Nee."\Waht even, ik heb een idee," zei Sophie. Ze shoof de keukenstoelen dievoor de deur stonden een beetje aan de kant, nam een aanloop en sprong door dedeuropening heen de tuin in. \En nu?" riep ze terwijl ze zih omdraaide.\Ja! Het kruisje is ook veel groter geworden!" riep Linda enthousiast.\Dat kwam omdat ik zo hard neerkwam," riep Sophie, terwijl ze terug dekeuken in liep. \De grond trilde helemaal!"\De grond trilde..." zei Linda, diep in gedahten verzonken.\Ja, dat zei ik net," zei Sophie.\Dat moet het zijn! Hij meet trillingen in de grond, en hij laat zien waar zevandaan komen!" Linda keek Sophie met glanzende ogen aan.\Ja, dat moet het wel zijn," zei die.\Goed zeg, dat hebben we opgelost!" riep Linda blij.Sophie daht na. \Waar zou die man dat voor gebruiken dan?" vroeg ze zihaf. Ze liep naar de keuken en shonk nog twee grote glazen limonade in.\Nou, om te zien waar de goudwormen heen kruipen natuurlijk."\Nou, dan is het maar goed dat hij die laptop vergeten was," zei Sophie. \Ikhoop dat hij niet meer terug komt."Linda knikte. \Ik ook," zei ze. Ze klapte de laptop diht en legde hem terug inde kast waar Sophie's vader hem had opgeborgen. \Ik ga even wat huiswerk maken."19



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\OK. Dan ga ik Kees even uitlaten. Ik maak je wel wakker als we gaan eten,"grinnikte Sophie.Aan het eind van de middag hadden Jos en Sophie's vader de deuren in demuur bijna af. Ze ploften in de tuin op het terras neer. Sophie braht de afgepeigerdemannen een groot glas bier, en begon daarna voor ze te koken. Even later kwamLinda de keuken binnen.\Hoi! Wat kook je?" vroeg ze.\Andijviestamppot."\O, lekker. Zal ik je even helpen?"\Nou ik ben al bijna klaar. Andijviestamppot is eht heel gemakkelijk."Linda pakte een glas limonade en liep naar buiten. Toen Sophie de aardappelsaan het stampen was kwam ze weer terug.\Ze praten alleen maar over vroeger. Saai man. Allemaal gepraat over mensendie ik helemaal niet ken," zei Linda.\Ja, dat doen ze heel vaak. Ze vertellen elkaar elke keer hetzelfde. Dat ze daarzelf niet eens moe van worden!" zei Sophie. \Maar Linda, nu je hier toh bent, wil jijeven de tafel dekken buiten? Dan kom ik straks met vier borden andijviestamppot."\OK." Linda pakte bestek en een tafelkleed en rende naar buiten. \Ik hebhonger!" riep ze.Tijdens het eten vertelde Linda in geuren en kleuren hoe zij en Sophie haddenuitgevonden waar de vreemde doosjes in de grond voor waren. Sophie's vader wasniet boos; hij leek eerder nieuwsgierig.\Ze hebben zih goed voorbereid en lijken er erg zeker van dat die goudwormenhier terug zullen komen," zei hij.\Misshien hebben ze ze al ergens geregistreerd," zei Jos.\O, meneer Van Dijk, u weet hoe goudwormen eruit zien h�e? Dat zei u van-ohtend," zei Linda.\Ja, ik had beloofd ze te tekenen!" herinnerde Jos zih.\Kan dat nu?" vroeg Sophie.\Ik denk het wel," zei Jos. Sophie's vader pakte een papiertje en een pen, enJos maakte de tekening die je op de volgende bladzijde ziet.\Huuu!" griezelde Linda. \Wat een eng beest."\Ja, ze zien er heel raar uit," zei Jos. \Vooral omdat ze geen ogen hebben envan die hele rare tanden. Ik ben niet zo'n goede tekenaar, maar het komt aardig inde buurt vind ik. Ik herinner me nu dat ik er later nog �e�en heb gezien, in een veldin Portugal waar een boer aan het ploegen was."\Die had hem boven de grond geploegd?" vroeg Sophie's vader.\Inderdaad. Dat was een wat kleinere goudworm dan die in mijn ship zat.Hij was gewond en bloedde een beetje. De boer stopte hem in een kist en verteldedat hij hem later op zou eten."\Opeten?" vroeg Linda met een vies geziht.\Ja, ze shijnen wel lekker te smaken. Ik heb ze nooit geproefd dus ik zouhet niet weten. In ieder geval had die jonge goudworm ook van die lange rehtegoudkleurige haren, alleen wat donkerder dan die in het ship. En hij was heelsterk. Die boer en ik moesten hem met zijn twee�en vasthouden en nog hadden wemoeite het beest in die kist te stoppen. Hij was erg gespierd. O ja, en hij poepteshone aarde!"Linda en Sophie grinnikten. \Nou Jos, geen vieze praatjes hier aan tafel,"20



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra

lahte Sophie's vader.\Ik zal het nooit meer doen," beloofde Jos plehtig. \In ieder geval verteldedie boer me ook nog dat hij wel blij was een goudworm te vinden. Ze houden dediepere aarde open, zodat planten beter kunnen groeien. Ze zitten meestal te diepom het gewas te eten, maar doordat ze grote gangen graven zorgen ze er wel voordat de grond niet doorweekt raakt als het hard regent."\Nou ik vind het maar een raar beest," zei Sophie.\Zijn het knaagdieren?" vroeg Linda.\Daar heb ik geen verstand van, maar hij heeft wel grote tanden," zei Jos. Enahterin zijn bek heeft hij hele rare kiezen. Heel dik en grof. En hij heeft ook eenplatte staart, net zoals een bever, zie je wel? Alleen dan met haar erop in plaatsvan shubben. Maar Maarten, wat zit je moeilijk te kijken! Wat is er?"Sophie's vader zat peinzend naar Jos' tekening te staren. \Ik hoef zo'n beesteigenlijk niet zo nodig in mijn huis te hebben," zei hij. \Zijn ze gevaarlijk?"Jos haalde zijn shouders op. \Boven de grond kunnen ze zih heel moeilijkbewegen, dus als je er �e�en in de woonkamer tegenkomt kan je altijd opzij springen.Maar verder zou ik het niet weten. Ze komen alleen boven de grond om jongen tebaren, en dan zijn veel dieren wel wat aggressief natuurlijk..." Hij keek Sophie'svader aan en lahte om diens moeilijke blik. \Ik weet het eht niet jongen, ik zegmaar wat! Ik zou me maar niet teveel zorgen maken. Wat is nou de kans dat ze jehuis binnenkomen?"Sophie's vader bleef moeilijk kijken. \Ik weet het, maar toh... ik vind hetmaar niks. Van mij mag hij wel ergens anders zijn kindertjes krijgen."\ `t Is een `zij' hoor," zei Linda. \De vrouwtjes baren de kindjes."\Ah da's waar ook. Ja, Sophie is al zo oud, ik ben al vergeten hoe het gingtoen zij geboren werd." Sophie's vader porde Sophie in haar zij. \H�e, oude bes?"lahte hij.Sophie lahte en sprong op haar vader. Ze kietelde hem tot ze samen met stoelen al omvielen, tegen de tafel aan waar de bordjes nog op stonden. Linda kon er21



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstranet op tijd �e�en opvangen. \Voorzihtig!" riep ze.\Ja pappa, doe nou eens voorzihtig!" gni�elde Sophie.De volgende dagen gebeurde er niet veel. Sophie's vader maakte samen metJos de deuren in de tuin af. Trots liet hij Sophie en Linda het resultaat zien.\Kijk eens hoe goed ik ben? Heb ik allemaal zelf gedaan!" riep hij lahend.\Volgens mij heeft Jos ook een heleboel gedaan," zei Sophie. \Dat is nieteerlijk pappa, om te zeggen dat jij het helemaal alleen hebt gedaan."\Nou," zei Jos, \Je vader is best een goede doe-het-zelver hoor. Ik heb hemgeholpen omdat het anders niet op tijd af kwam, maar hij heeft een heleboel ehthelemaal zelf gedaan."\Zie je wel?" zei Sophie's vader. \Je mag wel trots zijn op je ouwe heer hoor!"Sophie's vader gaf de meisjes allebei een sleutel van de nieuwe deuren. Daarnaging hij met Jos in de tuin bier zitten drinken. Sophie kwam er even later bij zittenmet een glas limonade. Linda was naar binnen gegaan `om huiswerk te maken.'Sophie wist wel dat Linda niet zo goed mensen bier kon zien drinken; dat herinnerdehaar aan haar vader toen die nog veel te veel bier dronk. \Linda is waarshijnlijkgewoon aan het lezen of aan het TV kijken op haar kamer," daht Sophie.\Hopelijk komen die enge mannen nu niet meer," zei Sophie blij.\Het zou me niet verbazen als ze nog een laptop hebben en daarmee de boelin de gaten houden," zei Sophie's vader. \Let maar op, als er zih een goudwormaandient klimmen ze over de muur."\Doen ze dat eht?" vroeg Sophie, terwijl ze met grote shrikogen naar haarvader keek.\Ik denk het wel. We moeten dus goed opletten of we iets zien dat we nietkunnen thuisbrengen."Sophie keek bang van haar vader naar Jos en weer terug. \Maar als ze danweer komen, wat moeten we dan doen? Ik wil niet dat ze je weer gaan slaan!" Detranen sprongen in haar ogen.Jos keek Sophie medelijdend aan. \Ben je eht zo bang voor die mannen?"vroeg hij.Sophie knikte en beet op haar lip.\Dat moet je niet zijn hoor. Dat is niet goed voor je."\Ik vond het zo gemeen dat hij pappa zo hard sloeg!" snikte Sophie.Jos keek haar vader aan. \Dat was ook niet leuk," zei hij. \Dat moeten wezien te voorkomen."\Heb je een idee?" vroeg haar vader.\Wel, ik daht: heb je misshien n�og een logeerkamer? Ik ben altijd laat thuis,en jullie zijn meestal vrij vroeg weer wakker. Als Kees en ik bij jullie komen logerenkan ik mooi 's nahts de boel een beetje in de gaten houden en, en jullie overdag.Bovendien maakt Kees ons wel wakker als hij iets vreemds hoort of ziet."Sophie keek blij naar Jos. \O, ja, mag dat pappa?" Hoopvol keek ze haarvader aan. Die keek bedenkelijk.\Ik vind het wel een goed idee, maar maar moet Jos dan slapen? Hij kan nietin de rommelkamer slapen. En de logeerkamer is al bezet; daar slaapt Linda al.\Hij kan op mijn kamer slapen!" riep Sophie.\Ja, en waar slaap jij dan?"\Op de logeerkamer. Op het ondershuifbed!" Sophie's ogen glommen vanenthousiasme. Ze was erg blij dat Jos een tijdje bij haar en haar vader in huis wildekomen wonen. 22



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Dat is eigenlijk wel een goed idee," moest Sophie's vader toegeven. \Roepjij Linda even, want zij moet natuurlijk ook weten dat Jos hier komt."Sophie danste het huis binnen en kwam even later terug met Linda. Die vondhet prima dat Jos Sophie en haar vader kwam verlossen van de inbrekers. \MaarSophie kan toh nog wel huiswerk maken op haar eigen kamer h�e?" vroeg ze. Demeisjes hadden een aantal keren geprobeerd samen huiswerk te maken, maar datleidde tot niets.\Ja hoor," zei Jos. \Rond die tijd ben ik toh in het restaurant. Dus dat isgeen probleem. Ik zal proberen je kamer netjes te houden, Sophie."Dat was dus mooi geregeld. Jos ging na nog een glaasje fris gedronken tehebben naar huis omdat hij nog in zijn restaurant moest werken die avond, en demeisjes speelden een spelletje met Sophie's vader.De volgende dag begon de shool weer, en al snel leek het alweer alsof er nietswas gebeurd. Toh was dat niet zo: elke avond keken Linda, Sophie en Sophie'svader op de laptop om te zien of er nog vreemde dingen waren langsgekomen.\Tot nu toe zien we alleen maar mensen door het steegje ahter de tuin lopen,"zei Linda. Wel een beetje saai hoor. Waar blijven die goudwormen?\Misshien zijn ze wel verdwaald," zei Sophie hoopvol.\Ja, of ze zijn in de pot beland!" grapte haar vader.\Maar als die mannen weer komen, dan bel je toh wel de politie, h�e pap?"vroeg Sophie.Haar vader streek haar door haar haren. \Natuurlijk doe ik dat. Ik ga me nietweer laten slaan als het even kan."Die avond sliepen Linda en Sophie samen in de logeerkamer. Dat was gezellig!De meisjes babbelden aan �e�en stuk door, totdat Sophie's vader op de deur klopteen riep: \Nu slapen meiden, het is al elf uur!" Geshrokken draaide Linda zih om.\Welterusten!" uisterde ze.\Ja, welterusten," zei Sophie. \Ik ben eigenlijk best moe," daht ze, en ze vielal snel in slaap.Gedurende de dagen die volgden moesten Linda, Sophie en Sophie's vader evenwennen aan Jos, die elke naht rond twee uur thuis kwam. Omdat Kees telkens luidbla�end Jos verwelkomde wanneer die de deur open deed, besloten Jos en Sophie'svader al snel Kees maar in de bijkeuken te laten slapen, zodat niet iedereen wakkerwerd als Jos thuis kwam.De volgende zaterdag kwam Linda enthousiast terug van een dagje bij haarouders. Het ging alweer een stuk beter met haar vader.\Hij was heel vrolijk, en mijn zus was er ook. Het was heel gezellig!" verteldeze blij. \We zijn naar de dierentuin geweest en hebben een hele tijd naar alle vogelsgekeken. Die vindt mijn vader altijd zo mooi."Dat wist Sophie wel. Linda's vader had twee grasparkieten waar hij erg trotsop was. E�en ervan kon een paar woordjes zeggen. Hij zei altijd \Hallo!" als Sophiebinnenkwam. Dat vond ze erg leuk.\Dat is �jn voor je Linda!" zei Sophie's vader. Hij aaide haar over haar bol.Daar hield Linda niet van en ze rende snel een paar stappen opzij.\En ook voor je vader! Ga je nu weer terug naar huis?" vroeg Sophie.\Daar hebben we het niet over gehad," zei Linda. \Het spijt me..."\Dat geeft toh helemaal niets?" zei Sophie's vader. \Ik denk dat het goed is23



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstraals je nog een paar weken hier blijft totdat je vader weer een baan kan gaan zoeken."\O, ja! Dat wilde hij wel graag maar mijn moeder vond het daar nog te vroegvoor."\Dan blijf je nog maar lekker hier," zei Sophie. Sophie vond het wel leuk datLinda bij haar woonde. Eindelijk had ze een soort zus erbij! Van Sophie hoefdeLinda nog lang niet naar huis.'s Avonds in bed viel Sophie al gauw in slaap. Ze droomde dat ze op bezoekwas bij Linda. Linda's vader zat in de woonkamer te praten over grasparkieten. Hijwist er heel veel van, en hij vertelde uitgebreid hoe de moeder grasparkiet voor haarjongen zorgt. Sophie vond het helemaal niet interessant en zat wat om zih heen tekijken. Plotseling zei Linda's vader: \Dat is nu al de tweede keer dat je uit het raamzit te staren Sophie. Opletten, verdorie!" Hij keek heel boos en sloeg hard met zijnhand op de tafel. BAM!! klonk het.Sophie shrok wakker van de klap. Haar hart bonkte. \Linda's vader zal tohniet z�o worden?" daht ze. Slaperig staarde keek ze in het rond. Linda lag in het bednaast haar te slapen. Sophie keek een tijd naar Linda's lange donkerblonde haren,die als een warrige kluwen rond haar hoofd lagen. Linda zag er mooi uit zoals zedaar lag, met haar rustige ontspannen gezihtje dat omringd werd door al dat haar.\Arme Linda," daht Sophie. \Het is niet leuk om zo'n vader te hebben."Sophie vond dat ze het erg getro�en had met haar vader. Hij werkte welhard, maar hij zorgde goed voor haar, en ze kon erg goed met hem opshieten.Sophie voelde zih alweer langzaam in slaap zinken. Maar plotseling was ze weerklaarwakker. Ze hoorde vreemde geluiden beneden! Het was alsof er iemand doorde gang shuifelde. Sophie hield haar adem in en bleef luisteren. \Het zal Jos welzijn," daht ze. \Nee, dat kan niet, die moet er al lang zijn." Ze keek op de klok.Het was al over vijven en het was al een beetje liht buiten. Zo laat kwam Jos nooitthuis. Voorzihtig, om Linda niet wakker te maken, kroop Sophie uit bed en sloopde kamer uit. Ze klopte zahtjes op de deur van haar vader's slaapkamer en luisterdeeven. Ze hoorde beneden nog steeds geshuifel, en ook een vreemd kreunend geluid,maar haar vader lag duidelijk te slapen en reageerde niet op haar kloppen. Ze deedde kamerdeur open, liep naar binnen en trok haar vader aan zijn shouder.\Pappa!" uisterde ze, \Word eens wakker!"Na een tijdje begon pappa te bewegen en draaide zih om. Hij wreef in zijnogen en keek Sophie verbaasd aan.\Er is iemand beneden!" uisterde Sophie. Meteen was haar vader klaarwak-ker. \De laptop!" uisterde hij verward, en ging rehtop in bed zitten. \Waht, wegaan naar beneden."Sophie wahtte tot haar vader zijn kamerjas aan had getrokken en liep ahterhem aan naar beneden. Ze was wel een beetje bang.\H�e," uisterde pappa ineens, \de mat ligt sheef!"Inderdaad lag de deurmat helemaal sheef op de grond. Sophie probeerde hemreht te trekken. \Iemand heeft het luik opengemaakt!" uisterde ze verbaasd. Hetluik onder de mat lag ook een beetje sheef, en zat niet meer netjes in het gat waarhet hoorde. Terwijl Sophie het luik weer op zijn plaats duwde liep haar vader verdernaar de woonkamer.\H�e, kijk nou eens," daht Sophie. \Hier zit een plukje haar. Zou Kees hiergeweest zijn?" Ze trok het plukje haar van de rand van de mat af en bekeek het eensgoed. Het was een beetje gelig, en de haren waren tamelijk reht. Sophie wist bijnazeker dat Kees niet zulke haren had. Plotseling shrok ze. Haar vader uisterde24



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstravanuit de woonkamer:\Sophie! Kom eens hier!"Snel trippelde Sophie de woonkamer in. Pappa stond daar te kijken naar ietsin de keuken. Snel liep Sophie naar hem toe. Ze greep haar vader vast toen ze zagwaar hij naar stond te kijken.\De goudworm!" uisterde ze. Haar stem trilde van angst. Ze had nooit ge-daht dat er goudwormen in het huis zouden kunnen komen. Hij was natuurlijkdoor het kruipluik bij de voordeur naar binnen gekomen!De goudworm was enorm groot. Hij lag opgerold in de keuken en was vastwel zo lang als Sophie en Linda samen. Hij was ook heel dik; bijna net zo dik als deprullenbak die pappa op zijn werkkamer had staan. Hij lag daar heel stil, en af entoe maakte hij een kreunend geluid. Zijn vreemde kop zonder ogen maar met eengrote bek met heel grote oranje snijtanden erin lag stil op zijn opgerolde lihaam. Deharen op zijn platte staart waren wat korter en wat donkerder van kleur dan die opde rest van zijn lihaam. Hij leek niet zo gevaarlijk als Sophie zih had voorgesteld.Sophie kreeg een beetje medelijden met hem. Het leek wel of de goudworm hetmoeilijk had.Terwijl Sophie en haar vader naar de goudworm stonden te kijken kwam Josplotseling de trap af gerend. Hij trippelde snel de woonkamer in. Sophie deed haarmond al open om hem te vertellen dat de goudworm er was, maar Jos hield zijnvinger voor zijn lippen. Jos liep de keuken in, wierp �e�en blik op de goudworm, enopende voorzihtig de deur naar de bijkeuken.\Er zijn twee mensen in de tuin," uisterde hij.Sophie zette grote ogen op. \Wat ga je doen?" uisterde ze.\Opsluiten in de bijkeuken tot de politie er is."\Moet ik helpen?" vroeg Sophie's vader met een angstige blik in zijn ogen.\Nee hoor, ik kan ze wel alleen aan. Bovendien heb ik Kees bij me. Ik red mewel." Voorzihtig maakte Jos de deur naar de bijkeuken verder open en glipte naarbinnen. \Wakker worden slaapkop," hoorde Sophie hem zeggen, en even later kwamhij weer naar buiten met Kees op zijn shouder. Die begon enthousiast te bla�enen te trappelen toen hij de goudworm zag. De goudworm shrok ervan. Hij hiefzijn kop in de luht en sloeg hard met zijn staart tegen de keukenkastjes. \BANG!"klonk het.\Stil!" zei Jos tegen Kees, en meteen hield Kees op met bla�en. Zijn staartging enthousiast heen en weer. Jos maakte voorzihtig de deur naar de tuin open,en glipte naar buiten. Pappa wilde ahter hem aan lopen, maar Sophie hield hemtegen.\Niet weggaan!" zei ze bang. Snel deed Jos de deur weer diht. Sophie liepnaar het raam en wilde de gordijnen weg trekken, maar pappa hield haar tegen.\Niet doen!" uisterde hij. Dan zien ze ons toh?Sophie knikte. Haar vader had gelijk. Ze probeerde door een kiertje tussenhet gordijn en de muur door te zien wat er buiten gebeurde, maar dat lukte niet.Weer klonken voetstappen op de trap, en even later kwam een slaperige Lindain haar nahtjapon de kamer in gelopen. \Wat gebeurt er?" vroeg ze, terwijl ze deslaap uit haar ogen wreef.\Er zijn twee mannen in de tuin. Jos probeert ze te pakken!" zei Sophieopgewonden.\En we hebben een goudworm in de keuken," zei Sophie's vader.Linda liep de keuken in en deinsde ahteruit toen ze de goudworm zag. 25



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Hij doet niets hoor," zei Sophie's vader. Linda keek met grote ogen naar degoudworm en liep toen terug naar Sophie. Ze probeerde ook door de kier te kijken.Ademloos wahtten de twee meisjes en Sophies vader tot Jos terug zou komen.\Zou Jos de twee mannen eht wel aan kunnen? Ik hoop dat ze Kees nietsdoen," daht Sophie.Plotseling hoorden ze Jos heel hard shreeuwen. Sophie kon niet verstaan wathij riep, maar het klonk niet vriendelijk. Even later begon Kees hard te bla�en, enhoorde ze meer geshreeuw. Het kwam dihterbij.\H�e! Kalm he, of ik knijp harder!" hoorden Linda en Sophie Jos roepen. Lindadeinsde ahteruit en ging met grote shrikogen op een stoel zitten. Even later riepJos: \Maarten, doe de deur even open!"Sophie's vader deed snel de deur open, en Jos duwde een lange magere mannaar binnen. \Houd even vast, wil je?" zei hij. Sophie's vader wist niets beters tedoen dan de man bij zijn beide polsen te pakken en hem verder de kamer in tetrekken. Toen de man uit de deuropening verdwenen was duwde Jos nog een andereman naar binnen. Jos hield de man goed vast en duwde hem meteen de bijkeukenin. Snel deed hij de deur ahter de man diht en draaide hem op slot. Ondertussenprobeerde de man die Sophie's vader vasthield zih los te trekken, en Sophie's vadertegen zijn shenen te shoppen. Sophie zag het gebeuren en gaf hem een harde shoptegen zijn knie.\Auw!!" riep de man, en zakte op de grond.\Jij hebt mijn vader geslagen!" zei Sophie tegen hem.De man keek op naar Sophie's vader, die met een ernstig geziht naar hem ennaar Sophie stond te kijken. Sophie zag een kleine twinkeling in haar vader's ogen.\Het spijt me," zei de man tegen Sophie's vader. \Ik was zo bang dat ik nietmeer wist wat ik deed."\Dan moet je niet in andermans tuin gaan rondlopen," zei Jos. Hij liep naarde telefoon. \Ik ga de politie bellen."Terwijl Jos de politie belde draaide Sophie zih om en liep terug naar dekeuken, waar de goudworm nog steeds ineengerold lag. Hij had zijn kop weer opzijn lihaam gelegd. Sophie keek naar het vreemde geziht zonder ogen, maar metheel grote, oranje tanden. De tanden waren zo groot dat de goudworm zijn bek nieteens helemaal diht kon doen. Hij had dikke zahte lippen met korte haartjes erop,die iets lihter waren dan de haren op de rest van zijn lihaam. Sophie hield hetplukje haar dat ze in de gang gevonden had omhoog, en vergeleek het met het haarvan de goudworm. Het plukje kwam inderdaad van de goudworm.Jos was klaar met bellen en kwam ook in de keuken staan. \Wat een beestzeg," zei hij. \Zo groot heb ik ze nog nooit gezien."Kees zat naast Jos op de grond en keek afwisselend naar de goudworm en danweer naar zijn baas. Zijn staart ging langzaam heen en weer. Het leek wel of hijdaht: \Wat moet ik hier nu weer mee?"De goudworm hief haar kop op en kreunde weer zahtjes. \Hij is aan het eindevan zijn krahten," zei Sophie's vader.\Ze," zei Linda, die een eindje ahter Sophie en haar vader met grote ogennaar de goudworm stond te kijken. Ze veegde haar haar, dat helemaal in de warzat, uit haar ogen. \Het is een vrouwtje."\Nou, vrouwtje..." zei Jos. \Het is een ink uit de kluiten gewassen dame, zouik zeggen."Kees trippelde naar de goudworm toe en snu�elde aan haar zahte haren.26



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Hier, Kees," uisterde Jos. \Kom maar niet te dihtbij; wie weet wat hij doet."Kees ging gehoorzaam naast zijn baas zitten. Kwispelend keek hij toe hoe de goud-worm haar kop weer optilde, en weer een kreunend geluid maakte.De inbreker, die Jos kort daarvoor op een stoel had gehesen, kwam nu ookdihterbij. Niemand daht eraan hem te vertellen dat hij moest blijven zitten, z�ogefasineerd stond iedereen naar de goudworm te kijken. De goudworm begon eenbeetje te trillen, en haar lihaam begon langzaam uit te rollen. Ze zwaaide haarkop heen en weer. BAM! Daar raakte ze weer een keukenkastje. Sophie en Lindadeinsden geshrokken ahteruit. Linda gilde van shrik en durfde niet meer dihterbijte komen.Op dat moment ging de bel. \Dat zal de politie zijn," zei Jos. Linda, die degoudworm nu behoorlijk eng vond, trippelde opgeluht naar de voordeur om opente doen. Even later kwam ze terug met twee politieagenten. De agenten liepen dekeuken in en bleven daar als aan de grond genageld staan.\Wat gebeurt hier allemaal!" zei de ene agent verbaasd. \Wat is d�at voorbeest?"\Is het een eht beest?" vroeg de andere. Hij boog zih naar voren om de goud-worm aan te raken. Die kreunde weer en deed zijn grote bek open. Een bedomptegeur van aarde vulde de keuken. De agent trok snel zijn hand terug.\Verdorie, dat beest is eht!" riep hij. \Waar komt hij vandaan?"Sophie's vader legde snel uit wat er gebeurd was.\Ah, we meenden al iemand te herkennen, nietwaar Joost?" E�en van de agen-ten liep op de inbreker toe en sloeg hem joviaal op zijn shouder. \Probeerde jedat beest daar te stelen?" zei hij, terwijl hij naar de goudworm wees. \Dat wasmisshien toh wat te hoog gegrepen, of niet?"\Hij wilde eigenlijk de jongen hebben," zei Sophie tegen de agent. \En hijheeft mijn vader geslagen!"\Zo, heeft hij dat? Da's niet zo best. Zo ken ik je niet, Joost!"Joost keek naar beneden en mompelde wat.\Ik zou nog maar even niets zeggen als ik jou was Joost. Straks krijg je spijt."zei de agent.Op dat moment hief de goudworm haar kop hoog in de luht en opende haarbek zo ver als ze kon. Haar vreemde, grote, oranje tanden staken naar buiten. Ze zager uit als een eng monster uit een �lm. Een lange draad kwijl liep uit haar bek enkleefde aan de keukenvloer. Sophie kon bijna niet geloven dat het een eht beest wasdat hier in de keuken lag! De goudworm was inmiddels helemaal uitgestrekt en vuldenu de halve keuken. Ze slaakte een diepe donkere zuht en liet daarbij langzaamhaar kop weer op de grond neerdalen. Toen ging het plotseling heel snel. Terwijl detwee agenten, Sophie, Jos, Linda, Sophie's vader en inbreker Joost toekeken werdende jongen �e�en voor �e�en geboren. Ze oepten kronkelend naar buiten, en al snel lag dekeukenvloer vol met vijf natte, vohtige kleine goudwormpjes. Ze hadden dezelfdeharen als hun moeder, alleen zahter en bijna wit van kleur in plaats van donkergeelzoals hun moeder.Toen alle jongen geboren waren lag hun moeder stil op de grond. Haar kophing sheef, en haar wangen waren ingevallen. \Ze is dood!" uisterde Linda, dievan een afstandje stond toe te kijken.\Kijk nou eens!" wees Sophie. De jonge goudwormen, die inmiddels een beetjewaren opgedroogd, begonnen te bewegen. Ze klatsten met hun platte staarten opde keukenvloer, en kronkelden moeizaam naar hun moeder toe. Jos stootte Sophieaan. 27



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstra\Had jij geen fototoestel?" vroeg hij.Sophie shrok op. Daar had ze helemaal niet aan gedaht! \O, wat stom! Maarals ik nu ga mis ik misshien iets!" zei ze.\Ik ga wel," zei Linda, en ze rende weg. \Bommerdebom!" hoorde Sophiehaar voeten op de trap. Even later kwam Linda terug met Sophie's telefoon en dievan zihzelf in haar hand. Ze gaf Sophie haar telefoon en begon zelf ook foto's teshieten met haar eigen telefoon.De jonge goudwormen hadden zih nu omgedraaid en begonnen met hun langesnijtanden aan hun moeder's haren te trekken.\Eten ze nu hun moeder op?" vroeg �e�en van de agenten verbaasd.\Alleen de haren," antwoordde Joost.\W�at een rare beesten," zuhtte de andere agent. \Ik heb nog nooit zoietsgezien."Ademloos keek iedereen toe hoe de jongen alle haren van de moeder af trokkenmet hun lange tanden en ze daarna langzaam opaten. Intussen vulde de keuken zihmet een aparte, zware, zoete geur die wel wat op honing leek.\Hier deed ik het allemaal voor," zei Joost. \Heerlijke parfum." Hij liet moe-deloos zijn hoofd hangen.De twee meisjes en vijf mannen stonden wat verloren in de keuken. \Watmoeten we nu met die goudwormen aanvangen?" vroeg Jos zih af.\Straks gaan ze springen en dan wordt de hele keuken vies!" gruwde Linda.Sophie's vader keek haar geshrokken aan. \Ja, da's waar ook. We moeten zemaar snel in de tuin loslaten en hopen dat ze zih ingraven. Euh, hoe zullen we zeeens oppakken... eens kijken..." Hij mompelde iets wat Sophie niet kon verstaan enliep naar de dihtstbijzijnde jonge goudworm toe. De jongen hadden zih na hunmaaltje van moederhaar helemaal opgerold en lagen stil op de keukenvloer.\Het lijkt wel of ze slapen," zei Sophie.\Een mooi moment om ze te pakken," zei Jos.Sophie's vader liep naar een goudworm toe en pakte hem stevig ahter zijnkop beet. De goudworm begon diret vreselijk te spartelen. \H�o�o!" riep Sophie'svader. Hij verloor bijna zijn evenwiht maar kon zih nog net vasthouden aan hetaanreht. Hij pakte met zijn andere hand de staart van de goudworm. \Doe evende deur open!" zei hij hijgend. De goudworm spartelde zo dat hij moeite had hetdier vast te houden. Sophie deed snel de deur open en haar vader strompelde naarbuiten. Even later kwam Jos er met een andere goudworm ahteraan. Sophie enLinda liepen nieuwsgierig de tuin in om te zien wat er zou gebeuren. Het wasintussen al liht geworden, en omdat de zomervakantie al bijna begon en de zon delaatste dagen weer uitbundig geshenen had was het niet erg koud. Jos en Sophie'svader lieten de goudwormen in de bosjes aan de rand van het grasveld vallen enliepen snel terug naar de keuken om de andere goudwormen op te halen. Sophieen Linda bleven in de tuin staan kijken. Daar kropen de goudwormen wat heenen weer en snoven de luht op met vreemde geluiden. Daarna duwden ze hun kopin de modder. Linda moest lahen; nu hadden allebei de goudwormen een zwarterand om hun bek, net of ze een snor en een baard hadden! Terwijl Sophie's vaderen Jos twee nieuwe goudwormen in de tuin legden, groeven de eerste twee zih alwriemelend en stotend met hun kop helemaal de grond in. Al snel was er niets meerte zien dan een groot gat in de grond en wat omgewoelde plantjes. Jos haalde snelde laatste goudworm en keek belangstellend hoe ook die zih een weg naar benedenbaande.\Zo, die zijn veilig," zei hij. 28



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraJos en de meisjes liepen terug naar de keuken, waar de twee agenten zatente wahten. De andere inbreker, een grote man met een net pak aan en een keurigzwart baardje, zat er nu ook bij. Zijn handen waren met handboeien op zijn ruggebonden, zag Sophie. Ze vond het een beetje eng en ging snel naast haar vader opeen stoel zitten.\Joost, Andr�e, ik denk dat het tijd wordt voor een verklaring van jullie," zei�e�en van de agenten.Joost zuhtte. \Tja," zei hij, \we kunnen nu toh niets meer met die goud-wormen."E�en van de agenten legde een opname apparaat op tafel en frukte een paarknoppen in. De andere haalde zijn opshrijfboekje uit zijn borstzakje en begon drukte shrijven.Joost vertelde zijn hele verhaal. Hoe hij aan een glazen pot vol vreemde goud-gele haren was gekomen bij een veiling. Hoe hij erahter kwam dat je van die harenparfum kon maken. En hoe hij Andr�e gevonden had. Andr�e wist alles van eletroni-a en knutselde snel de twee kastjes in elkaar, die Joost en Andr�e samen in de tuinbegraven toen ze zeker wisten dat er niemand in huis was.\Maar hoe wisten jullie dat de goudworm hier zou aankomen?" vroeg Sophie'svader.\Omdat hier dat klooster had gestaan. Omdat we niet in de woonkamer kon-den komen had Andr�e bedaht dat, omdat we toh al twee paaltjes in de tuin haddenstaan, we met die paaltjes mooi konden aangeven waar de goudworm zo ongeveerboven de grond moest komen. We trokken vanaf elke paal een lijn naar het huis,en gaven op de muur met een kruisje aan waar de lijn liep. Toen hadden we driepunten, en daarmee kon de software in onze laptop uitrekenen waar de trillingen diede paaltjes maten preies vandaan kwamen. Zo konden we zien waar de goudwormzat." \Tot jullie die laptop van ons jatten," bromde Andr�e.\Dat vertel je maar tegen de rehter," zei de agent met het opshrijfboekje.\Ga door, Joost."Joost vertelde verder, hoe boos Andr�e was toen Joost de tuin uit gevluhtwas zonder laptop. En hoe ze toen met een andere laptop verder gingen, hoewel datwat moeilijker was geworden omdat ze niet meer zo gemakkelijk in de tuin kondenkomen. Hoe opgewonden hij was toen de goudworm zih eindelijk liet zien op hetsherm van de laptop.\Maar wij keken elke dag en wij zagen niets!" riep Linda.Andr�e glimlahte een klein gemeen lahje. \Dan had je beter moeten kijken.Wij zagen hem wel."\Goed, en toen gingen jullie zitten wahten in de tuin en werden jullie gepaktdoor een klein mannetje met een klein hondje," zei de agent met het opshrijfboekje.\Een rotke�ertje is het," zei Andr�e. Hij wierp een vuile blik op Kees, die ineen hoekje van de keuken lag te slapen. Jos glimlahte maar zei niets.\Voor een eerste verklaring is dit wel genoeg denk ik," zei de agent met hetopname apparaat.\Weg is mijn parfumfabriek. Weet je wel wat me dat allemaal gekost heeft?"vroeg Joost.\Nee. Maar we zullen jullie eens naar het bureau brengen. De dames zien ermoe uit. Meneer Vermeer, onze ollega's komen om 11 uur wel bij u langs om proesverbaal op te nemen, als u dat shikt. We willen uw verhaal ook horen." 29



Sophie en de goudwormen Door R.W. TjerkstraSophie's vader keek op zijn horloge. \Dat is goed, dan kunnen we nog evenbijslapen." Hij wees naar de moeder goudworm, die nog steeds in de keuken lag.\Wat moet ik daar nu mee doen?" vroeg hij.\O, waht maar, dat regel ik wel even," zei �e�en van de agenten. Hij pakte zijntelefoon en belde even met iemand. Tien minuten later kwam er een vrahtwagenvoorrijden. Even later tilden twee agenten en twee sterke mannen die uit de vraht-wagen waren gekomen de goudworm op en legden hem in het laadruim. Sophie'svader tekende een papiertje en de vrahtwagen reed weg.\Wat gaan ze er nu mee doen?" vroeg Linda.\Ze gaan hem... begraven!" zei Sophie's vader.\Nee," zei de agent die de vrahtwagen had geregeld. \Hij gaat naar hetbureau als bewijsmateriaal. We zullen er een deskundige bij halen voor onderzoek,en misshien gaat hij daarna wel naar een universiteit waar ze hem verder kunnenonderzoeken. We kunnen hem ook nog gebruiken voor een persberiht over dezezaak. Het gebeurt niet elke dag dat je zo'n beest tegenkomt.\Ik heb er nog nooit �e�en gezien," zei Sophie's vader. Sophie en Linda knikteninstemmend.Even later namen de agenten afsheid en vertrokken met Joost en Andr�e.Sophie liep de tuin weer in. Het was mooi weer en het begon al warm te worden.Ze liep naar de plek waar de vijf goudwormen zih in de grond hadden ingegravenen keek naar de grote gaten die de dieren hadden ahtergelaten.\We hebben niet gekeken hoeveel vrouwtjes erbij waren," zei ze.\En hoe had je dat willen doen?" vroeg Jos. \Voor mij waren ze allemaalhetzelfde."Sophie wist ook niet hoe je het vershil moest zien tussen een mannetjes- eneen vrouwtjes goudworm. \Nou ja," zei ze, \ze zijn nu toh al weg." Ze ging op hetterras op een stoel zitten en deed haar ogen diht. Ze voelde nu pas hoe moe zewas. Ze luisterde naar Jos en haar vader die met elkaar praatten. Al gauw was zein slaap gevallen.Sophie werd wakker in haar bed in de logeerkamer. Linda lag naast haar naarhaar te kijken. \Wat is er?" zei Sophie gapend. \Wat zit je te kijken?"\Wat kan jij slapen zeg! Ik lig hier al een uur te wahten tot je wakker wordt."Sophie ging rehtop zitten en rekte zih uit. Terwijl ze de slaap uit haar ogenwreef vroeg ze: \Hoe laat is het?"\Het is al tien uur! Je hebt bijna vier uur liggen ma�en Sophie. Straks komende agenten om proes verbaal op te maken, en wij moeten daarbij zijn heeft je vadergezegd!"Langzaam klom Sophie uit haar bed. \Nou, dan zal ik maar eens gaan dou-hen," zei ze.Een uurtje later stonden er weer twee agenten voor de deur. Sophie's vaderdeed open, en even later mohten de twee dames alles vertellen over hun avonturenmet de goudwormen. Ze lieten de kruisjes op de muur zien, en de paaltjes en kastjesin de grond, en alle foto's van de goudwormen. Ze gaven de agenten de laptop dieLinda in het gras had gevonden. De agenten wilden ook alle foto's die Sophie enLinda hadden gemaakt hebben. Toen niemand meer iets wist te vertellen gingen deagenten weer weg.\Poeh, dat was me een avontuur zeg," zuhtte Linda, terwijl ze ahterover30



Sophie en de goudwormen Door R.W. Tjerkstrahing in haar stoel.\Dat kan je wel zeggen," zei Sophie's vader. \Maar jullie hebben je kraniggeweerd moet ik zeggen. Zonder jullie was het misshien niet zo goed afgelopen!"De meisjes glommen van trots. Sophie's vader boog zih naar Sophie toe enuisterde in haar oor: \Ik was stiekem best trots op je toen je die man shopte!"Sophie moest lahen. Ze sloeg haar armen om haar vader's nek en uisterdeterug: \Ik ben ook trots op jou hoor!" Ze gaf hem een zoen op zijn oor. \Niet op jewang; dat doet pijn," uisterde ze in pappa's oor.\H�e, dat kriebelt!" riep haar vader. \Maar dames, ik heb nog een ernstigezaak met jullie te bespreken."Sophie en Linda keken hem met grote ogen aan. Wat zou er nu weer aan dehand zijn?\Door al dat gedoe met die goudwormen zijn we gisteren niet aan boodshap-pen doen toegekomen. En nu heb ik dus niets in huis voor het avondeten..."Sophie glimlahte breed. \Chinees!" riep ze. Linda viel haar bij:\Chinees! Chinees! Chinees!"Sophie's vader hield lahend zijn handen op zijn oren. \Eerst de keukenshoonmaken!" riep hij.
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