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MACHTSMISBRUIK
Is het stoer als je een dier pest?
Is het stoer als een kind
samen met een groepje een ander kind pest?
Is het gemeen als een sterke man een zwakkere vrouw treitert?
In dit verhaal ontdek je dat vertrouwen en geloof in het goede
altijd wint van stoer, gemeen en misdadig.
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‘Mensje Nienke, luister: waar is je baas? Zoek je baas!
Geef eens een pootje. Braaf mensje.’ (pag. 23)
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Het geheimste geheim
De klap was in de hele stad te horen. Mensen waren geschrokken en
in paniek de straat op gerend. Trillende muren en het doven van de
straatverlichting was niemand vergeten. Het normale leven was
langzaam op gang gekomen.
De stilte in de klas van groep acht was niet normaal. De stoel van
Nienke was koud en leeg. De geplande afscheidsavond van groep
acht zou zonder Nienke nog meer pijn doen.
Terwijl de meester naar de foto van Nienke keek, probeerde hij
alles uit te leggen, maar kwam niet uit zijn woorden. Dat was ook
niet nodig, want de hele school sprak er over. Allemaal door het
geheimste geheim van de vader van Nienke. Niemand geloofde nog
dat Nienke over een week bij de afscheidsavond zou zijn.
Het was allemaal begonnen met de nachtelijke geluiden uit de
schuur achter het huis waar Nienke woonde. Daardoor lag Nienke
soms nachten te piekeren. Vooral de week voor het gebeurde. De
geluiden waren nog harder dan alle avonden daarvoor.
Als papa maar eens één keer iets vertelde, dacht Nienke terwijl ze
zich weer eens omdraaide omdat ze niet kon slapen. Ik word er gek
van, zeker nu de buren ook al klagen.
De volgende ochtend, tijdens het ontbijt, was het voor Nienke
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genoeg. Kwaad duwde ze haar bord van tafel.
‘Luister papa, ik ben Nienke, je dochter,’ zei ze. ‘Ik ben nu elf jaar,
dus doe normaal en vertel mij je geheim. Wat doe je iedere nacht in
de schuur waar ik nooit mag komen?’
Vader keek haar afkeurend aan, gromde wat en verdween met
grote stappen naar zijn geheime werkplaats in de schuur. Nienke was
echt boos!
De volgende nacht werd Nienke weer wakker van het timmeren
en kloppen. Soms hoorde ze ook enge pieptonen.
Ze wist dat mama het geheim wel kende, maar ook zij hield haar
mond.
Papa’s geheim is vast verboden, dacht ze. Toch moest en wilde ze
het weten. Toen mama al sliep en papa even naar de wc ging, kreeg
ze een idee.
Zo te horen kon de wc nog wel even duren, dus rende ze haar bed
uit. Snel keek ze op papa’s computer en schrok. Wat ze daar zag…
Dit kan niet waar zijn. Nu snapte ze wat papa aan het maken was.
Vandaar al die herrie. Ze wilde er echt alles van weten, maar hoe?
Rillend van de kou sloop ze in haar pyjama naar buiten. Ze greep
een trapje om door het hoog gelegen beslagen raam van de schuur
te kunnen kijken. Pech, papa had het door en kwam schreeuwend
naar buiten. Al mopperend timmerde hij in het donker een houten
plaat voor het raam.
Zoals iedere zaterdag hoorde Nienke in de verte al de fietsbel van
haar beste vriendin. Sterre wees nieuwsgierig naar het dak van de
schuur.
‘Waarvoor is dat ding van glas op het dak van jullie geheime
schuur?’ vroeg ze.
Aan haar ogen zag Nienke dat het geduld van Sterre op was.
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