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Een nieuwe klas

Juf Josje krijgt een stevige hand van haar nieuwe directeur. ‘Welkom op de
Inktvis,’ zegt hij plechtig.
‘Bedankt, meneer eh…’
‘Snor,’ helpt de directeur haar. Het klinkt een beetje kortaf. Hij heeft gelijk,
hoe kan ze nou zijn naam meteen vergeten? Niet alleen heet hij Snor, hij
hééft ook een snor. Het is zo’n ouderwetse snor die je alleen soms in films
ziet, of op plaatjes in boeken. Breed boven de lip, uitlopend in een dunne
lichte krul op de wangen. Juf Josje bedenkt altijd op wat voor dier mensen
lijken. Soms is het moeilijk te zien, maar bij deze man is het overduidelijk.
Hij is een walrus, een norse walrus. ‘Bedankt, meneer Wal… eh… Snor,’
zegt juf Josje.
‘Als ik je een advies mag geven,’ zegt meester Snor, zonder af te wachten
of het mag, ‘hou ze kort, vooral in het begin. Jij bent de baas.’



‘Ja, meneer Snor,’ zegt juf Josje.
‘Na mij natuurlijk,’ zegt hij erachteraan. En hij lacht hard om zijn eigen
grap.
Juf Josje loopt gauw door naar groep vijf. Ze is een beetje zenuwachtig als
ze haar nieuwe klas binnen komt. Ze heeft haar hoogste hakken aangedaan,
om in elk geval een beetje groter te lijken dan ze is.
Dit is haar derde baan in een halfjaar tijd. Als het hier niet lukt, lukt het
nergens. Het móét lukken, anders kan ze haar nieuwe huisje niet betalen.
Het is een fijn huisje. Klein, maar met een tuin. En dat is heel bijzonder in
de grote stad.
Juf Josje zet haar tas bij haar bureau en probeert meteen het bord uit.
Gelukkig is het nog een ouderwets schoolbord, waar je met krijtjes op moet
schrijven.
Het krijtje schrijft lekker. Ze ruikt er even aan en wil er bijna een hapje van
nemen. Geschrokken van zichzelf legt ze het krijtje weg. Geen gekke
dingen doen hier, deze keer moet het lukken.
‘Hoi juf!’ Een jongen komt de klas binnen. Zijn trui zit binnenste buiten,
zijn gulp staat open en zijn bril zit scheef. Een mier, een ietwat verstrooide
mier, denkt juf Josje. ‘Ik ben Toby,’ zegt het jongetje stralend.
‘Dag Toby, ik ben juf Josje.’ Ze geeft hem een hand en gaat bij de deur
staan. Zo kan ze zich aan alle kinderen voorstellen.
Bo, Mila, Gijs, Mimoen, Lisa, Aisa… Ze probeert hun namen meteen te
onthouden.
‘Hallo allemaal,’ zegt juf Josje als alle kinderen zitten. ‘Ik ben jullie nieuwe
juf.’
‘Wat ben je mooi, voor een juf,’ zegt Toby.



Juf Josje glimlacht naar het grappige ventje voor in de klas.
‘Mag ik wat vragen?’ Bo, een tenger meisje met blonde krullen, kijkt juf
Josje verwachtingsvol aan. Een hert, een mooi rank hert.
‘Vraag maar raak,’ zegt juf Josje.
‘Heb je huisdieren?’ vraagt Bo.
‘Eh…’ Juf Josje twijfelt.
‘Dat is toch geen moeilijke vraag?’ merkt Mimoen op.
‘Of heb je soms een heel raar huisdier, een giraf of zo?’ zegt Aisa
giechelend.
Een paar kinderen beginnen te gniffelen.
Juf Josje recht haar rug en kijkt haar nieuwe klas aan. Eerlijk duurt het
langst en ze zal eerlijk zijn over de dingen waar ze eerlijk over kán zijn.
‘Ik was even stil, omdat ik me afvroeg of jullie me misschien uit zouden
lachen als ik vertel hoeveel huisdieren ik heb.’
De kinderen kijken haar nieuwsgierig aan.
‘Het zijn er nogal veel namelijk,’ gaat juf Josje verder. ‘Dat komt, ik hou
heel erg van dieren.’
‘Ik ook!’ roept Bo. ‘Daarom vroeg ik het.’
‘Hoeveel dieren heb je dan?’ vraagt Lisa zacht.
‘Lachen jullie me niet uit?’
De kinderen schudden allemaal hun hoofd.



Juf Josje laat een spannende stilte vallen. Dan pakt ze het krijtje, schudt de
gedachte aan hoe het zal smaken snel weer van zich af en schrijft op het
bord:

‘Wauw, welke dieren heb je allemaal?’ vraagt Bo gretig.
‘Katten zeker,’ raadt Gijs.
‘Of vissen,’ zegt Toby.
‘Stil nou, anders zegt ze het niet,’ roept Mimoen.
Juf Josje wacht tot het weer helemaal stil is in de klas. ‘Op dit moment heb
ik een kat, drie schildpadjes, een dwergkonijntje, een zwijgzame pape gaai,
twee tamme muizen, een bejaarde chinchilla, een gehandicapte duif, een vis
en vier wandelende takken.’
‘Wat veel,’ zegt Bo met een zucht. Ze frunnikt aan het fototoestelletje dat
om haar nek hangt. ‘Mag ik een keertje foto’s komen maken?’
‘Ja hoor,’ zegt juf Josje. ‘Je mag best een keer na school langskomen.’



‘Je ziet er eigenlijk helemaal niet uit als iemand met zo veel dieren,’ vindt
Mimoen.
Juf Josje draagt zoals altijd haar hoge hakken, een maillot, een strak rokje
en een jasje. Dat vindt ze nou eenmaal het fijnst zitten. ‘Hoe ziet iemand
met zo veel dieren er dan uit?’ vraagt ze aan Mimoen, die wel iets van een
schaap heeft, met zijn mooie zwarte krullen.
‘Slordiger,’ antwoordt hij resoluut.
Je ziet er meer uit als een directrice eigenlijk,’ zegt Aisa.
Juf Josje lacht. ‘Maar ik ben juf en jullie zijn mijn klas. En nu we elkaar een
beetje kennen lijkt het me goed dat we aan het werk gaan.’

Aan het einde van de dag zit juf Josje mijmerend aan haar bureau. Als ze
haar ogen dichtdoet, ziet ze haar nieuwe klas zo weer voor zich. Bo, met
haar fototoestelletje en ogen die beginnen te stralen als het over dieren gaat.
Toby, de flapuit voor in de klas. Mimoen, de slimmerik die eigenlijk al naar
de universiteit kan, maar daar nog niet het juiste postuur voor heeft. Mila,
het bozige vriendinnetje van Bo, die zo lekker fel uit de hoek kan komen,
vooral als ze vindt dat iets niet logisch is. De vrolijke Gijs, de verlegen
Lisa, de mooie Aisa… Binnen in juf Josje gloeit een warm gevoel. Ze is een
gewone juf van een leuke klas in een fijne stad. Nu maar hopen dat het heel
lang goed blijft gaan…



Superjuffie!

Juf Josje woont sinds twee weken in een klein huisje aan de rand van het
stadspark. Het was echt een geluk geweest dat ze hier terecht kon. Het
huisje was van haar oudoom geweest, en die bleek het bij zijn overlijden
aan haar te hebben nagelaten. Hij was vroeger parkwacht, maar dat beroep
is nu uitgestorven. Er komen nu elke dag mensen van de Stads -wacht, om
te kijken of de mensen in het park zich aan de regels houden. En er komen
weer anderen van de Groendienst om te kijken of de planten in het park
zich wel aan de regels houden. Vroeger deed haar oudoom dat allemaal in
zijn eentje, maar toen waren er veel minder regels. De laatste jaren was hij
met pensioen, maar hij maakte nog elke dag een wandeling door het park.
Juf Josje bezocht hem iedere maand. Tijdens zo’n wandeling had ze wel
eens tegen haar oudoom gezegd dat ze het zo’n fijn huisje vond. En dat het
haar heerlijk leek om ergens te wonen waar ze niet zo veel buren had. Want
buren kletsen zo snel. Ze had nooit verwacht dat hij het haar zou nalaten.
Maar het stond er echt, de notaris had het haar laten lezen.
MIJN HUIS GAAT NAAR MIJN LIEVE NICHT JOSJE EN AL HAAR DIEREN had haar
oudoom in zijn testament geschreven.
Het huisje staat op het terrein van de gemeente en daarom moet ze iedere
maand erfpacht betalen. Ze was een beetje geschrokken van het bedrag,
maar toen ze een baantje vond op de school van meester Snor, besloot ze
het erop te wagen.
En nu zit ze aan haar tafel, met de tuindeuren open en haar dieren om zich
heen. Ze voelt zich de koning te rijk. Peer, de dikke grijsgestreepte kater,
strijkt langs haar benen. Zijn staart is een stuk korter dan bij andere katten;
hij eindigt in een stomp. De staart lijkt aan het einde meer op een dikke
sigaar dan op een sierlijke punt, zoals bij katten gewoon is. Dat komt door
het ongeluk dat hij heeft gehad: zijn baas had een putdeksel op zijn staart
gezet. Expres. Ze was er net op tijd bij geweest, bijna was Peer bezweken
aan de pijn. Sommige mensen zouden geen dieren mogen hebben.



‘Ga je lekker in de zon liggen?’ vraagt juf Josje, terwijl ze de kater over zijn
rug strijkt.
Peer beantwoordt haar vraag met een genoeglijk mrauw.



Ze kijkt op haar horloge. Acht uur, tijd om naar school te gaan. Ze is al
helemaal gewend aan haar nieuwe klas, en zij aan haar. Het gaat al bijna
een week goed, ze is een gewone juf, net als alle andere juffen. Ze staat op,
pakt haar tas en dan gebeurt het. Luid en duidelijk.
‘Help!’
‘O, nee,’ kreunt juf Josje. ‘Peer, waarom nu?’
‘Mrauw,’ antwoordt Peer.
‘Waar ben ik?’
Waarschijnlijk een buitengezet dier, een cavia, als ze zich niet vergist. Een
van de makkelijkste zaken. Een kwestie van oppakken en meenemen. Als
ze snel is haalt ze het nog voor school, het is aan het andere eind van het
park, zo te horen.
‘Waar is mijn hok?’
Wie zet er nou een cavia buiten neer? Zo’n moeilijk huisdier is dat niet. ‘Je
zou het niet meer doen onder schooltijd,’ zegt juf Josje hardop tegen
zichzelf.
‘Waar is mijn hooi?’
‘Waar zijn mijn krijtjes?’ Juf Josje hoeft niet lang te zoeken, overal liggen
krijtjes. Ze pakt het dichtstbijzijnde pakje, schudt er een krijtje uit, kijkt nog
één keer op haar horloge en neemt een hap.
Zodra ze de hap doorslikt voelt ze het. De rest van het krijtje valt op de
grond en het draaien begint. Ze weet nog steeds niet of alles om haar heen
draait, of dat ze alleen zelf draait. Waarschijnlijk het laatste, anders zou
alles van zijn plek raken. Het gaat in elk geval verschrikkelijk snel! Als ze
weer stilstaat, weet ze meteen wat ze moet doen. Gelukkig staan de
tuindeuren nog open. Iets wat voelt als een stroomstootje schiet door haar
linkerarm en dan komt ze los van de aarde. Ze moet zien dat ze gauw
hoogte maakt, want het is al licht.
Wie nu naar boven kijkt, zou zijn ogen niet geloven. Daar vliegt een jonge
vrouw. Ze draagt hoge hakken, een knalgroene cape en een strak pak met de
letters SJ erop. Superjuffie!
Nog een geluk dat de mensen in de stad meestal te druk zijn om rustig naar
boven te kijken. Het zou bovendien levensgevaarlijk zijn, ze zouden zomaar
onder een tram kunnen lopen. En dan kunnen ze niet meer navertellen dat
ze heus en echt een groene vrouw hebben zien vliegen. Of, als ze het wel
zouden kunnen navertellen, zou niemand hen geloven. ‘Het komt door de



dreun van lijn 25,’ zouden ze zeggen. ‘Daar is-ie een beetje kierewiet van
geworden.’
Toch neemt Superjuffie geen risico, ze houdt flink hoogte, tot ze vlak boven
de plaats is waar de cavia moet zitten.
‘Waar zit je?’ vraagt ze, terwijl ze op één plek rondcirkelt.
‘Hier.’
‘Je moet iets duidelijker zijn. Ik heb haast en ik wil niet dat iemand me ziet.’
‘Ik ook niet.’
Superjuffie luistert gespannen. Cavia’s kunnen schuw zijn en deze is
duidelijk erg geschrokken. De vorige keer had ze ontdekt dat ze met haar
ogen in kan zoomen. Zou dat nog een keer lukken? Ze tuurt naar het bankje
in het park, waar volgens haar het geluid vandaan komt. Het is een houten
bankje, met spleten tussen de planken op het zitgedeelte. Superjuffie
concentreert zich op een van die spleten. En dan ineens ziet ze alles sterk
uitvergroot, alsof ze door een verrekijker kijkt.



‘Ik zie je,’ zegt ze. Het is een grappig beestje, met van die kruintjes. Het
bibbert van angst.
‘Wat ga je met me doen?’ vraagt de cavia.
‘Ik neem je mee,’ zegt Superjuffie.
‘Heb je hooi?’
‘Zat.’
‘Oké dan.’
‘Je moet onder het bankje vandaan komen, dan kan ik je oppikken en
meteen doorvliegen.’



‘Ik weet niet of ik dat durf.’
Superjuffie begint een beetje nerveus te worden. Straks komt ze nog te laat
op school! Dan ontslaat meester Snor haar misschien wel.
‘Kom tevoorschijn of anders laat ik je zitten.’
Eindelijk schuifelt het beestje voorzichtig onder de bank vandaan.
Superjuffie kijkt goed om zich heen. Het is druk in het park. De meeste
mensen zijn op de fiets, een enkeling wandelt. In de verte rijdt de tram. Ze
zal snel moeten zijn. In het begin ging het nog wel eens mis, dan nam ze te
laat de bocht, waardoor ze met haar hoofd op de grond neerkwam. Maar al
snel heeft ze geleerd om op tijd te remmen. Nu gaat ze weer iets nieuws
proberen, namelijk al vliegend het beestje van de grond pakken. Ze kan het
zich niet veroorloven om te stoppen. Daar is geen tijd voor en het risico is
te groot dat iemand haar ziet. Superjuffie concentreert zich. Ze voelt zich
net een havik die boven zijn prooi hangt. Zou een havik ook zijn kop wel
eens stoten?
‘Nu!’ Ze neemt een duik, scheert vlak over de grond en neemt met haar
vrije hand de cavia mee. Met haar andere arm stuurt ze gauw weer omhoog.
Op de digitale klok op een hoog gebouw staat 8:21. Verdorie, ze zal de
cavia mee moeten nemen, anders komt ze te laat.

Wat zal ze doen, hopen dat er een raam openstaat? Nee, dat is te gevaarlijk.
Er kunnen al kinderen in de klas zijn, zo vlak voor halfnegen. Superjuffie
landt in de bosjes in de buurt van de school, daar valt ze niet zo op in haar
groene cape. Zodra haar voeten de grond raken, verandert ze zichzelf terug
in juf Josje. De cavia beeft angstig in haar armen. ‘Sorry, beestje,’ zegt ze.
‘Je zult even mee naar school moeten.’
De cavia kijkt haar met kleine kraaloogjes aan. Jammer is dat toch: als ze
weer is terugveranderd, kan ze de dieren niet meer verstaan. Juf Josje doet
de cavia voorzichtig in haar tas. ‘Thuis heb ik hooi,’ belooft ze.
Dan loopt ze de school in.
Ze ziet dat haar collega’s in de meeste klassen al begonnen zijn. De meester
van groep drie zwaait vriendelijk naar haar als ze langs het raampje loopt.
Hakim, de vrolijke conciërge, loopt voorbij met een stapel papier in zijn
armen.
‘Oei, ben je te laat?’ vraagt hij.
Juf Josje knikt.



‘Dan zul je hem horen…’ waarschuwt Hakim. Zijn anders zo glimmende
pretoogjes staan heel even serieus.
Juf Josje kan het niet laten om even goed te kijken wat voor dier hij is. Bij
sommige mensen is het moeilijker te zien, maar nu hij even serieus kijkt
weet ze het. Hij heeft het vriendelijke gezicht van een luiaard.
‘Hoi juf Josje en meester Hakim!’
‘Dag Toby.’ Hakim aait Toby over zijn bol.
‘Ben ik niet te laat?’ vraagt de jongen angstig.
Toby komt vaak of veel te vroeg, of te laat. Hij gaat dan ook als enige vaak
alleen naar school. Dwars door de drukke stad. Juf Josje vindt het een
wonder dat hij sowieso altijd komt.
‘We zijn samen te laat,’ zegt ze.
‘Dat is niet zo best, juf,’ antwoordt Toby. ‘Want meester Snor wordt boos
als je te laat komt.’
‘O jee, laten we dan maar gauw gaan.’ Juf Josje loopt haastig in de richting
van haar klas. De cavia piept zachtjes in haar tas. Bij de deur van haar
lokaal staat meester Snor. Hij kijkt niet vriendelijk.
‘Hallo mees,’ roept Toby en hij glipt gauw naar binnen.
‘Eh… goedemorgen meneer Snor,’ zegt juf Josje. Ze loopt langs hem heen
haar klas in.
De kinderen zitten stilletjes te kijken.
‘Heb ik niet verteld dat de school voor de leraren om uiterlijk kwart over
acht begint?’ vraagt meester Snor.
‘Ja, meneer,’ zegt juf Josje. ‘Het spijt me.’
‘En ik weet niet waar je geslapen hebt…’
‘Hoezo?’ Juf Josje vindt het maar een onbeleefde vraag.
‘Nou, er zit een stuk struik in je haar,’ zegt meester Snor.
Een paar kinderen gniffelen zachtjes, maar ze zijn meteen weer muisstil als
meester Snor streng rondkijkt.
Juf Josje voelt in haar haar en trekt er een paar takjes uit.
‘Ik zie je na schooltijd bij mij in de kamer,’ zegt meneer Snor. Dan doet hij
de deur dicht.
Juf Josje ploft op haar stoel. Ze moet moeite doen om niet in huilen uit te
barsten. Zo gaat het nou altijd. Die stomme beesten ook. Deze man is zo
streng, hij zal haar vast meteen ontslaan.
‘Gaat het wel, juf?’ vraagt Toby.
Juf Josje knikt. ‘Ik kon er niks aan doen,’ zegt ze zacht.



‘Meester Snor is veel te streng!’ roept Mila.
‘Laten we maar gauw met de les beginnen,’ zegt juf Josje.



De Stadsdierentuin

Het is lekker zomerweer. Juf Josje heeft de tuindeuren zelfs ver na het
avondeten nog openstaan. Er bloeien al volop bloemen in de tuin. Poes Peer
ligt te slapen op de tuintafel. In de hoek staan twee houten hokken met in de
ene de twee tamme muizen Wilhelmina en Karel en in de andere Sientje de
chinchilla en de cavia die ze deze week gered heeft. Ze neemt zich voor om
vaker tijdens het redden te vragen hoe de beesten heten, want als ze geen
Superjuffie meer is, kan ze het niet meer vragen. Dammie de duif is
ondertussen bezig om te kijken hoe dicht hij bij Peer kan komen zonder dat
de kat wakker wordt. Dammie heeft zijn ene pootje verbrand toen hij op het
plein in het centrum op een smeulende prullenbak was gaan zitten.
Eigenlijk kan hij al best weer op eigen poten staan, maar hij vindt het veel
te gezellig bij juf Josje in de tuin.
Juf Josje gaat op een trapje staan en gooit wat voer in de vissenkom die
hoog op de boekenkast staat. Dat was wel een erg onhandige redding
geweest, ze zou zelf nooit een vis nemen, met een kat in huis. Het was ook
de meest vieze redding tot nu toe, want de vis had in de wc liggen spartelen.
Naast de vissenkom staan de wandelende takken, die zijn erg makkelijk in
de omgang. Ze hoeven alleen maar af en toe verse klimop in hun bak. Maar
zelfs dat was hun baasje te veel geweest. Ze lagen te zieltogen in hun bak
vol uitgedroogde klimopblaadjes toen Superjuffie hen hoorde. Ze was nog
verbaasd geweest dat ze zulke kleine diertjes hoorde, maar ze woonden ook
maar een paar huizen verderop.
Juf Josje kijkt tevreden haar kleine huisje rond. Het is heel gezellig zo, maar
er moeten niet al te veel beesten meer bij komen…



Na de cavia moest ze nog een keer ’s nachts haar bed uit voor een gewonde
hond. Gelukkig viel het mee en kon ze hem ter plaatse helpen. De kinderen
geloofden dat ze de cavia echt per ongeluk in het park gevonden had en ook
meester Snor nam er genoegen mee. Ze moest wel beloven dat ze voortaan
geen ‘vieze dieren’ meer mee naar school zou nemen.
Juf Josje gaapt. Nog even een stukje in de krant lezen en dan naar bed. Ze
pakt de krant en slaat hem open op de pagina met het stadsnieuws. Dat
vindt ze het leukst om te lezen, vooral als het over dieren gaat. Ze ziet
meteen dat ze op haar wenken bediend wordt.



Nieuwe directeur Stadsdierentuin

Onze Stadsdierentuin heeft met onmiddellijke ingang een nieuwe
directeur gekregen: mevrouw Edna Engelenhaar.
De oude directeur, die door jong en oud meneer Jan werd genoemd, is
zonder afscheid te nemen vertrokken. Volgens mevrouw Engelenhaar
gaat hij een wereldreis van tien jaar maken om zijn favoriete dieren in
het wild te kunnen zien. We zullen hem missen als directeur, hij heeft
veel betekend voor de Stadsdierentuin. Edna Engelenhaar is persoonlijk
door meneer Jan gevraagd om hem op te volgen, dus we hebben er alle
vertrouwen in dat onze dierentuin bij haar in goede handen is.

‘Vreemd,’ mompelt juf Josje hardop. Waarom zou hij zo plotseling
vertrokken zijn? Ze heeft meneer Jan een keer gezien toen ze met haar oom
in de dierentuin was. Het was een superaardige man, hij leek op een
vriendelijke oude labrador, dat weet ze nog goed. Misschien had hij geen
zin in een luidruchtig afscheid, daar kan ze zich wel iets bij voorstellen.
Niet iedereen houdt ervan om in het middelpunt te staan. Ze staat op om
haar laatste stukje appel aan Sientje te voeren als er een luid en duidelijk
‘Help!’  klinkt. Geen bedtijd dus. Ach ja, beter nu dan onder schooltijd,
denkt juf Josje. Er ligt een pakje krijtjes op de bank. Ze neemt een flinke
hap en gaat gauw buiten staan.

Even later vliegt Superjuffie hoog boven de stad.
‘Superjuffie, hoe is het met Dammie?’ vragen twee duiven die boven op een
oud gebouw zitten.
Verbaasd kijkt Superjuffie naar de duiven. ‘Hoe weten jullie wie ik ben?’
‘Dat weet toch iedereen!’ koeren ze.
Superjuffie glimlacht verlegen. ‘Het gaat goed met hem,’ zegt ze. Ze zwaait
en neemt dan een scherpe bocht naar links.
Ze vliegt naar het oosten, in de richting van de dierentuin. Dat is ook
toevallig. Het is een mooie dierentuin, hij ziet eruit als een oud park met
veel groen en hoge bomen. De dierenverblijven zijn ruim en afwisselend.
Het geluid komt van het gibboneiland. Daar zitten de gibbonaapjes in de
bomen, met hun grappige gezichtjes en wollige vacht. Rondom het eiland



ligt een diepe gracht, met een touwbrug erover die leidt naar het apenhuis
aan de wal. In het huis leggen de verzorgers elke dag de apenmaaltijd klaar
en de gibbons kunnen er droog slapen. Vanaf de kant kunnen de bezoekers
bewonderen hoe de apen behendig van tak naar tak slingeren. En hoe ze
razendsnel over het touw naar hun eethuisje lopen, zonder in het water te
vallen.
Superjuffie cirkelt boven de apen om te luisteren wat er aan de hand is.
‘Help, ik durf niet terug!’ roept een aapje.
‘Ga dan heen!’ roepen een paar anderen.
En dan ziet Superjuffie het. Een klein kleuteraapje hangt in het midden van
de touwbrug naar het eethuisje. Het arme beestje durft niet meer voor- of
achteruit en kijkt angstig naar het water onder zich. Zijn moeder staat aan
wal bij het eiland, maar ze durft het touw niet te pakken uit angst dat het
beestje loslaat en in het water valt.
Superjuffie scheert over het water naar het aapje toe. Als ze vlakbij is,
houdt ze in. Ze kan hem nu pakken en bij zijn moeder zetten, maar dan
durft hij waarschijnlijk nooit meer via het touw te klimmen. En dat is iets
wat hij wel moet leren, anders krijgt hij geen eten.
‘Red me!’ roept het aapje.
Superjuffie kijkt om zich heen. Het is maar goed dat het avond is en de
dierentuin gesloten. Ze kan de tijd nemen.
‘Als je in het water valt, dan red ik je,’ antwoordt Superjuffie. ‘Maar ik
denk dat je naar de overkant kunt komen zonder te vallen. Toe maar, schuif
je handen over het touw. Net zoals je tot hier gekomen bent.’
‘Ik wil naar mama!’
‘Dan zul je toch vooruit moeten.’
‘Maar ik kan het nog niet alleen!’
Het aapje kijkt haar verwijtend aan. Net als Toby wanneer hij een moeilijke
som moet maken. Of Bo als ze betrapt wordt op het stiekem lezen in haar
dierenencyclopedie in plaats van in haar avi-boekje. Superjuffie glimlacht,
mensen zijn soms net dieren.



Als het aapje doorheeft dat het toch echt zelf naar de overkant zal moeten,
schuift het voorzichtig met zijn handjes over het touw.
‘Ik val!’ roept hij.
‘Als je valt, dan red ik je,’ zegt Superjuffie rustig.
En dan gaat hij, langzaam maar gestaag, in de richting van zijn moeder. Als
hij aan de overkant is, grijpt zijn moeder hem meteen. Het aapje klemt zich
aan haar vast, alsof hij haar nooit meer los zal laten. De andere apen maken
gekke apensprongen van blijdschap.
‘Dank je wel,’ zegt de moeder van het aapje. ‘Ik zal erop letten dat hij niet
meer in zijn eentje aan de wandel gaat.’
‘Graag gedaan,’ antwoordt Superjuffie. Plotseling wil ze graag naar huis,
ze voelt zich niet veilig in de donkere dierentuin. Ze kijkt om zich heen.
Misschien is de nieuwe directrice wel een avondwandeling aan het maken.
Het directeurshuis staat op het terrein, dus het zou kunnen. Maar ze ziet
niemand.
Een van de apen trekt aan haar mouw. ‘Kom je even mee?’ vraagt hij.
‘Want…’
‘Sorry, de volgende keer graag,’ onderbreekt Superjuffie de aap resoluut.
‘Ik moet nu echt gaan.’
Ze steekt haar arm in de lucht en daar is het schokje dat haar van de grond
doet komen.
‘Ja, maar…’ roept de aap.



Maar Superjuffie verstaat hem al niet meer. Het is niet zo aardig tegen -over
de apen. De volgende keer zal ze wel even naar een pasgeboren kleintje
kijken, of naar een nieuw kunstje dat ze hebben geleerd. Maar nu wil ze
naar huis en naar bed.



Het geheim van juf Josje

De volgende ochtend is juf Josje op tijd op school. Ze hoopt dat het aapje
vandaag geen streken uit zal halen. In elk geval niet onder schooltijd…
‘Pak allemaal je rekenschrift,’ zegt ze, als alle kinderen binnen zijn. ‘We
gaan vandaag net zo lang sommen door het tiental oefenen tot jullie ze
kunnen dromen.’
‘Ik wil niet over sommen dromen!’ roept Toby.
‘Als ze goed gaan wel,’ antwoordt juf Josje met een glimlach.
Ze zet een som op het bord.
De klas zucht. Behalve Mimoen, die begint gelijk te pennen.
‘Er zijn twee manieren om deze som op te lossen,’ zegt juf Josje.
‘Help!’
‘Nee, niet nu!’ roept ze hard.
Het wordt even helemaal stil in de klas.
‘Hoeft het toch niet?’ vraagt Toby vertwijfeld.
‘Tegen wie had je het?’ wil Gijs weten.
‘Heb je pijn?’ vraagt Mila.
Juf Josje houdt haar handen tegen haar oren. Ze wil het niet horen, het mag
niet onder schooltijd. Waarom snappen die stomme beesten dat dan niet?
‘Help, mijn stekels zitten in de knoop!’
Een egeltje, superdichtbij zo te horen. Dat kan in vijf minuten gepiept zijn.
En beesten zijn niet stom. Hoewel stekels in de knoop natuurlijk onzin is…
Juf Josje kijkt vertwijfeld naar de krijtjes op de richel van het bord. De
drang is te groot.
‘Als ik terugkom, hebben jullie deze som af,’ zegt ze kordaat.
Ze grist een krijtje van het bord en rent de klas uit. Op de gang staat meester
Snor te praten met Hakim.
‘Hé…’ roept hij als ze langsrent. Maar ze wacht niet. Al zou ze willen, het
lukt gewoon niet!



Zodra ze een stap buiten zet, neemt ze een hap van het krijtje. Ze is nog
maar net in de lucht als ze alweer kan landen, ze had het gelukkig goed
gehoord. Het is in de struiken bij de sloot. Ze zet de landing in en komt
zachtjes in het groene struikgewas terecht.
‘Waar zit je?’ vraagt ze.
‘Hier,’ klinkt het kleintjes.
Superjuffie speurt de omgeving af en ziet dan het beestje zitten. Hij zit
verstrikt in een sinaasappelnetje.
Superjuffie kruipt op handen en voeten naar het beestje toe. ‘Hoe heb je dat
nou voor elkaar gekregen?’ vraagt ze.
‘Het rook zo lekker,’ zegt hij. ‘En ineens zat ik in de knoop.’
‘En dat terwijl er een prullenbak vlakbij staat,’ moppert Superjuffie, terwijl
ze het egeltje uit zijn benarde positie bevrijdt.
‘Zo, je bent vrij!’ Superjuffie verfrommelt het net en stopt het in haar
mantel. Dat moet ze onderweg even weggooien.
‘Dank je wel. Wil je nog even in mijn holletje kijken? Ik heb zes kinderen!’
‘Een andere keer graag. Maar ik moet nu naar mijn eigen kinderen.’
‘Heb jij ook kinderen dan?’
‘Ja, een heel holletje vol.’



‘Oké, ander keertje dan?’
‘Dat is goed.’ Superjuffie steekt haar hand uit om het egeltje te aaien, maar
bedenkt zich net op tijd.
Dan gaat ze rechtop staan, kijkt of er niemand aankomt, en stijgt op.

Superjuffie gooit het sinaasappelnetje in de prullenbak en even later cirkelt
ze boven het schoolplein. Daar staat meester Snor. Hij staat in de
deuropening en kijkt naar links en naar rechts. Hij verwacht kennelijk dat ze
straks weer gewoon binnen komt lopen. Ze kan moeilijk voor zijn neus
landen… Wat nu?
Ze vliegt een rondje om de school, op zoek naar een geschikt plekje om te
landen. Als ze dan is terugveranderd, kan ze door de ingang weer naar
binnen. Al heeft ze nog geen flauw idee wat ze tegen meester Snor moet
zeggen. Net als ze de daling inzet, ziet ze dat hij de hoek om komt lopen.
Superjuffie raakt in paniek. Ze wil niet dat meester Snor haar ziet, maar het
is te laat om nog van richting te veranderen. Dan ziet ze dat het bovenste
raam in haar lokaal openstaat. Als ze moet kiezen tussen de kinderen of de
directeur, dan liever de kinderen. Snel vliegt Superjuffie door het open raam
haar klas in.
Een paar kinderen slaken een gil. Maar als Superjuffie voor het bord landt
en in een paar seconden weer juf Josje is, wordt het muisstil.



De kinderen gapen haar aan alsof… alsof hun juf net binnen is komen
vliegen.
‘Dát was retecool, juf,’ doorbreekt Toby uiteindelijk de stilte.
‘Eh…’ zegt juf Josje. ‘Ik geloof dat ik jullie iets uit te leggen heb.’
‘Ik snap die sommen allang hoor,’ zegt Mimoen.
‘Dat bedoelt ze natuurlijk niet, stommerd,’ sist Mila.
Juf Josje zucht. Ze zal haar geheim aan de kinderen moeten vertellen.



‘Ik weet niet waar ik moet beginnen,’ zegt ze.
‘Hoe komt het dat je kunt vliegen?’ helpt Mimoen haar.
‘Ik weet het niet precies,’ zegt ze. ‘Soms hoor ik een dier om hulp roepen
en als ik dan een hap van een krijtje neem, kan ik vliegen.’
‘En wat is er dan met die dieren?’ vraagt Bo.
‘Ze zijn in nood,’ zegt juf Josje. ‘Zojuist heb ik een egeltje geholpen. Hij
zat met zijn stekels helemaal verstrikt in een sinaasappelnetje.’
‘Wauw,’ zegt Bo onder de indruk.
Juf Josje kijkt naar het meisje achter in de klas. Ze zegt nooit zo heel veel,
maar als het over dieren gaat is ze een en al oor. Ze heeft altijd een die ren
encyclopedie in haar tas en een fototoestelletje om haar nek, voor het geval
ze een dier mocht tegenkomen dat ze nog niet kent.
‘Red je geen mensen?’ vraagt Lisa.
‘Nee, ik red geen mensen,’ antwoordt juf Josje.
‘Waarom niet?’ vraagt Toby.
‘Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.’
‘Het lijkt me echt geweldig om dieren te kunnen redden,’ zegt Bo. ‘Nou…’
zegt juf Josje aarzelend, ‘het is soms ook lastig en…’
Op dat moment gaat de deur open. Hakim steekt zijn hoofd om de hoek.
‘Zie je wel!’ roept hij. ‘Ze is er wel.’
Een paar seconden later kijkt ook meester Snor de klas in. ‘Maar…’ zegt hij
verbaasd.
‘Is er iets?’ vraagt juf Josje.
‘Ja,’ zegt meester Snor. ‘Je rende zopas als een bezetene langs ons naar
buiten en nu sta je hier alsof er niets gebeurd is.’
‘Drie minuten en zestien seconden!’ roept Mimoen enthousiast. Iedereen
kijkt verbaasd naar Mimoen. Hij is veruit de slimste van de klas. Dat is wel
eens een beetje irritant, maar soms ook heel handig. Hij kijkt meester Snor
recht aan, zonder ook maar één keer met zijn grote bruine ogen te
knipperen.
‘Waar heb jij het nou weer over?’ vraagt meester Snor.
‘Zo snel is juf Josje,’ zegt Mimoen. ‘We waren bezig met het berekenen van
snelheden en iedereen dacht dat ze er langer dan vijf minuten over zou doen
om een rondje om de school te rennen en dan via het raam weer hier naar
binnen te klimmen.’
Juf Josje lacht. ‘Ja, ik ben heel snel, dat zei ik toch.’



‘Vreemde rekenles,’ zegt meester Snor. ‘Heel vreemd. Vooral ook omdat ik
niks gezien heb buiten. Ik heb net nog een rondje om de school gelopen.’
Dat is toch logisch,’ zegt Mila. ‘Ze is hartstikke snel!’
Meester Snor kijkt vertwijfeld naar de nieuwe juf. ‘Voortaan wil ik dat je de
rekenlessen in de klas geeft,’ zegt hij. ‘Gewoon uit een boekje, die hebben
we niet voor niets.’
‘Ja, meester Snor,’ belooft juf Josje braaf.
De directeur loopt hoofdschuddend de deur uit.
‘Stoere juf hebben jullie,’ zegt Hakim voor hij ook weggaat.
De kinderen lachen: hij moest eens weten hóé stoer!

Iedereen begint door elkaar te praten als Hakim de deur achter zich dicht
heeft gedaan.
‘Juf, je wordt beroemd!’ roept Toby plotseling boven iedereen uit.
Dat is voor juf Josje het teken om haar hand in de lucht te steken. Een paar
kinderen zien het en steken ook hun hand in de lucht. Het wordt steeds
stiller in de klas, alleen Toby heeft niks in de gaten en kletst vrolijk door.
‘En dan kom je op tv en wij ook en…’ Hij kijkt om zich heen.
Ieder een zit inmiddels met zijn hand in de lucht: het teken dat het stil moet
zijn. Toby grijnst en kijkt nu ook naar juf Josje.
‘Luister goed,’ zegt juf Josje ernstig. ‘Ik ben degene die bepaalt of ik ooit
zeg wie Superjuffie is, niet jullie.’
‘Dat snap ik niet,’ zegt Mila. ‘Als ik zou kunnen vliegen en redden, zou ik
het aan iedereen vertellen.’
Een paar kinderen knikken instemmend.
Juf Josje schudt haar hoofd. ‘Mensen gaan raar doen als je iets kunt wat
niemand anders kan.’ Ze pinkt een traan weg. De kinderen worden er stil
van. ‘Waar ik eerst woonde,’ gaat juf Josje zachtjes verder, ‘deden de
mensen soms expres nare dingen met dieren, in de hoop dat ik aan kwam
vliegen.’
‘Wat stom!’ roept Mila boos.
‘Dat zou ik nooit doen,’ moppert Bo.
‘Ik weet niet of ik het ooit aan iemand kan vertellen zonder er last mee te
krijgen,’ zegt juf Josje. ‘Er zullen altijd mensen zijn die het niet begrijpen,
denk ik.’
‘We zeggen niks, juf, erewoord,’ zegt Mimoen plechtig.
‘Erewoord!’ roepen de kinderen in koor.



Juf Josje lacht door haar tranen heen.’ Jullie zijn een topklas,’ zegt ze.
‘En nu aan het werk allemaal!’

Iedereen is al een tijdje druk bezig als Bo ineens haar vinger opsteekt.
‘Wat is er, Bo?’ vraagt juf Josje.
‘Kun je al dieren redden vanaf je geboorte?’ vraagt Bo.
Meteen is iedereen weer een en al oor.
‘Hè, jullie waren net zo lekker aan het werk,’ zegt juf Josje met een zucht.
‘Dat halen we zo wel weer in!’ roept Gijs.
‘Oké.’ Juf Josje lacht. ‘Ik zal jullie vertellen hoe het begon.’
‘Spannend,’ zegt Toby, terwijl hij genietend achterover gaat zitten.
‘Ik ben nog niet zo heel lang Superjuffie,’ vertelt juf Josje. ‘Het begon een
paar maanden geleden: op mijn eerste werkdag als juf.’
‘Waren de kinderen daarbij?’ vraagt Mila.
Juf Josje schudt haar hoofd. ‘De kinderen waren gelukkig net naar huis. Ik
hoorde een zacht ‘help’, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik keek
onder de tafels en stoelen, maar ik zag niemand. Het bleef maar doorgaan
en ik werd bang. Ik dacht dat ik gek geworden was!’ Ze staart voor zich uit.
‘Dat ben ik natuurlijk ook,’ mompelt ze.
‘Niet!’ roept Mila.
‘Ga nou verder,’ zegt Aisa ongeduldig.
‘Ik liep langs het bord,’ zegt juf Josje, ‘en zonder dat ik wist waarom, nam
ik een hap van het krijtje dat op de richel lag. Het was sterker dan ik. Ik
móést een hap nemen.’
‘Het is je instinct,’ zegt Mimoen.
‘Ze is geen beest,’ antwoordt Toby.
‘Mimoen heeft gelijk,’ zegt juf Josje. ‘Het is een soort instinct. De drang is
heel groot, ook al wil ik soms niet.’



‘En wat gebeurde er toen?’ vraagt Gijs.
‘Op dat moment veranderde ik voor de eerste keer in Superjuffie. En als ik
Superjuffie ben, weet ik wat ik moet doen, dat was meteen al zo.’ ‘Wat deed
je dan?’ vraagt Bo.
‘Ik vloog door een raampje naar buiten, naar waar het geluid vandaan
kwam. En ik redde een konijntje. Hij zat met zijn oor vast in een
doornstruik.’
‘Heb je hem meegenomen?’
Juf Josje schudt haar hoofd. ‘Het was een wild konijn. Hij rende meteen
weg toen hij vrij was.’
Ze lacht bij de gedachte aan die eerste keer. ‘Algauw vertelde ik de
kinderen en mijn collega’s wat me was overkomen,’ gaat ze verder. ‘De
kinderen konden er wel mee omgaan, maar de volwassenen niet. Ik werd
ontslagen omdat ik de klas soms alleen liet. En het was in dat dorp waar een
paar mensen expres hun dieren pijn gingen doen om te kijken of ik aan
kwam vliegen.’
‘Wat gemeen!’ roept Mila boos.
Juf Josje glimlacht naar het meisje naast Bo. Ze heeft een lange steile staart
die op en neer zwiept als ze zich boos maakt. Ze is soms net een koppig



ezeltje.
‘Ik verhuisde naar een dorp verderop en begon op een nieuwe school,’
vertelt juf Josje verder, ‘en ik probeerde het geheim te houden. Maar ik ben
toch een paar keer weggevlogen onder schooltijd en zo raakte ik mijn baan
weer kwijt. En toen op een morgen een cameraploeg van de plaatselijke tv-
zender voor de deur stond, besloot ik weer te verhuizen. Precies op dat
moment kreeg ik een huis hier in de stad aangeboden.
Daar zou ik minder opvallen, hoopte ik.’
‘En is dat gelukt?’ vraagt Bo.
‘Het leek redelijk te gaan… tot vandaag,’ fluistert juf Josje, terwijl ze
bezorgd uit het raam kijkt.



De spreekbeurt van Bo

Juf Josje wandelt door de Platanenstraat op weg naar haar school. Er zijn al
een paar dagen voorbijgegaan zonder dat ze haar klas in de steek heeft
hoeven laten. Ze hoopt dat ze het kan uitstellen als ze nog eens onder
schooltijd geroepen wordt. Maar als ze naar huis gaat, zorgt ze ervoor dat ze
altijd een krijtje in haar zak heeft, voor het geval dat. Thuis vindt niemand



het erg als ze wegvliegt. Dat vindt ze zelf wel weer een beetje jammer, dat
er thuis niemand is die dat erg vindt. Maar ja, je kunt niet alles hebben.
Meester Snor had haar deze week zelfs een compliment gegeven, hij vond
dat de kinderen het zo goed doen bij haar in de klas. Hij weet niet dat de
kinderen extra hard werken in ruil voor een Superjuffie -verhaal. Als ze snel
klaar zijn, dan vertelt ze over de reddingen die ze heeft verricht. De
kinderen smullen ervan, terwijl juf Josje het nog steeds ook een beetje lastig
vindt. Als meester Snor zou weten dat ze soms wegvliegt onder de les… Hij
zou haar diezelfde dag nog ontslaan. Hij vond de cavia al vies: zo’n klein
beestje!
Als ze voor het stoplicht staat, voelt ze ineens iets langs haar benen strijken.
Het is de rode poes die ze een paar nachten geleden uit een wiebelende
dakgoot gehaald heeft. Ze bukt om de poes te aaien.
Vlakbij gaat een deur open. ‘Pommie, Pommie! Kom binnen, verdorie!’
roept een mevrouw met krulspelden in haar haren.
Juf Josje knikt vriendelijk naar de vrouw.
‘Hij gaat anders nooit zomaar de straat op!’ zegt de vrouw. ‘Hij komt alleen
via de dakgoot op het platte dak aan de andere kant.’
Ik weet het, wil juf Josje bijna zeggen. Maar ze houdt zich net op tijd in.
‘Hij was ineens niet te houden,’ gaat de vrouw verder. ‘Hij sprong zo door
het open raam naar buiten, alsof hij u kent.’
‘Gek,’ zegt juf Josje.
‘Je bent een gekke, lieve dikzak,’ zegt de vrouw terwijl ze de kat optilt.
‘U moet uw dakgoot even na laten kijken, hij wiebelt,’ zegt juf Josje.
De vrouw kijkt haar vreemd aan.
Juf Josje steekt haar hand op en loopt gauw naar de overkant.
Even later wandelt ze over het pleintje naar haar school.
‘Hoi juf!’
Daar komt Toby aangerend. Zijn ouders zijn vaak al vroeg naar hun werk en
Toby moet dan voor zichzelf zorgen. Dat kun je ook wel zien: zijn trui zit
achterstevoren en zijn bril zit scheef, maar hij heeft er zelf geen last van.
‘Goedemorgen Toby.’
‘Heb je nog een dier gered gister?’ vraagt Toby.
Juf Josje knikt. ‘Gisteravond heb ik een vechtende hond en kat uit elkaar
gehaald.’
‘Dan werd je zeker geroepen door de kat?’



‘Nee, door de hond. Hij had een enorme haal over zijn neus gekregen en
was doodsbang voor het nieuwe beest in zijn tuin.’
‘Arme hond,’ zegt Toby lachend.
Juf Josje knikt. ‘Ik heb de kat gewaarschuwd dat-ie in zijn eigen tuin moet
blijven, maar ja, katten staan er niet om bekend dat ze zo goed luisteren.’
‘Red je eigenlijk ook wel eens spinnen?’
Juf Josje denkt na. ‘Nee, ik geloof dat ik nog nooit een spin heb hoeven
redden. Ik weet ook niet zeker of ik spinnen kan horen, ze zijn zo klein.’
‘Geeft niet,’ zegt Toby. ‘Ik hou toch niet van spinnen.’
Juf Josje doet haar mond open om een preek tegen Toby gaan houden over
dat alle dieren de moeite waard zijn, ook al zien ze er griezelig uit. Maar
dan hoort ze plotseling een heel duidelijk ‘help’. Ze spitst haar oren om
beter te kunnen luisteren, er zit veel ruis bij.
‘Wat is er, juf, hoor je iets?’ vraagt Toby.
Ze kijkt op haar horloge. Kwart over acht. Ze kan nu niet meer weggaan:
meester Snor staat al bij de hoofdingang en om halfnegen zijn alle kinderen
in de klas. Trouwens, ze heeft nu ook geen krijtje bij zich.
Plotseling rent Toby heel hard weg.
Juf Josje kijkt hem na en repeteert ondertussen wat ze zichzelf heeft geleerd
als ze onder schooltijd geroepen wordt.
‘Ik kan niet alle beesten op de wereld redden,’ mompelt ze. ‘Van ’s middags
halfdrie tot de volgende morgen halfacht ben ik Superjuffie, dat is genoeg.’
Ze stapt stevig door op haar laarzen. ‘Lalala!’ zingt ze hardop, om het
geroep niet te hoeven horen. Misschien houdt het vanzelf wel op, dan is er
iemand anders te hulp gekomen die toevallig langskwam, of… Niet aan
denken.
Automatisch spitst ze toch weer haar oren om te kunnen horen wat voor
dier het is.
‘Help, mijn vleugel is geknakt. Geloof ik.’ Een kip, zo te horen, langs een
auto weg, dat is een erg vreemde plek voor een kip.
Juf Josje kijkt op haar horloge. Tien voor halfnegen. Daar is de ingang al.
openbare basisschool de inktvis staat in kleurige mozaïekletters op de muur.
‘Nee!’ zegt juf Josje hard. ‘Er stopt vast wel iemand voor je. Vanmiddag om
halfdrie ben je de eerste. Ik moet mijn baan houden, anders kan ik mijn huis
niet meer betalen.’
‘Juf, juf, Superjuffie!’ Toby komt de school uit gerend.
‘Waar ben ik? En waar zijn mijn graantjes?’



Juf Josje drukt haar handen tegen haar oren en kijkt verbaasd naar Toby.
Wat heeft hij nou toch in zijn handen? O nee…
‘Het kan nog wel even, juf,’ zegt Toby, terwijl hij het krijtje voor haar neus
houdt.

‘Nee Toby, het is te gevaarlijk onder schooltijd, dat weet je toch,’ antwoordt
juf Josje zacht.
‘Meester Snor is druk in groep acht, want daar gaan ze een toets maken. Hij
heeft helemaal geen tijd om te kijken of jij er wel bent,’ dringt Toby aan.
Dan komen Bo en Mila er ook aangerend.
‘Wat hoor je, juf, wat hoor je?’ vraagt Bo.
‘Een kip,’ zegt juf Josje. ‘Een kip langs de autoweg, met een zere vleugel.’
‘Vleugels zijn heel gevoelig, het dier heeft vast heel veel pijn,’ zegt Bo. Juf
Josje kijkt vertwijfeld naar Bo. Ze verslindt dierenencyclopedieën alsof het
Donald Duckjes zijn, dus zij kan het weten.
‘Wat moet ik doen?’ klinkt het zwakjes. Ze kijkt op haar horloge. Vijf voor
halfnegen. Misschien is het niet ver en is ze om kwart voor negen weer



terug. Met een beetje geluk is meester Snor dan nog bezig met het uit delen
van de toets.
‘Toe maar, Superjuffie,’ dringt Toby aan. Hij houdt het krijtje omhoog.
‘Jullie beginnen vast aan je rekenwerk,’ zegt juf Josje, terwijl ze het krijtje
uit Toby’s handen grist en een hap neemt. De kinderen kijken ademloos toe
hoe hun juf als een dolgedraaide knalgroene suikerspin in een paar
seconden verandert in Superjuffie. Meteen daarop schiet er een groene
streep door de lucht.
‘Tot zo, Superjuffie!’ roepen de kinderen.

De kinderen van groep vijf werken hard aan hun rekenopdrachten. Nergens
in het land is er een klas te vinden die zo hard werkt: zelfs zonder juf! Maar,
als je goed kijkt, zie je wel dat alle kinderen steeds even snel naar het
bovenste raampje in hun klas kijken en ook werpen ze regelmatig een blik
op de deur. Ze zijn een beetje bezorgd: meester Snor mag nu echt niet
binnenkomen.
Eindelijk horen ze een zacht geruis. Superjuffie vliegt door het open -
staande raam de klas in en verandert terug in juf Josje.
Net als Bo wil vragen hoe het met de kip is, klinkt er een luid ‘tóóók tok tok
tok’.
‘Hallo kip!’ roept Toby.
‘Wat is er gebeurd?’ vraagt Bo.
‘Ze is waarschijnlijk van de slachtwagen gevallen,’ zegt juf Josje, terwijl ze
een mooie witte kip onder haar jas vandaan haalt.
‘De slachtwagen?!’ roept Mila uit. ‘En de andere kippen dan?’
Juf Josje trekt een somber gezicht. ‘Ik kan niet alle dieren redden,’ zegt ze.
‘Tegen zo’n grote vrachtwagen kan ik niet op. En als het leed te groot is,
hoor ik het niet. Ik hoor alleen wat ik aankan in mijn eentje.’
‘Dat is maar goed ook,’ zegt Toby. ‘Anders zou je gek worden.’
Juf Josje glimlacht. ‘Soms denk ik dat ik dat al ben,’ zegt ze. ‘Maar goed,
waar moeten we deze dame zo lang laten? Meester Snor mag er in geen
geval achter komen dat we een kip in de klas hebben.’
Juf Josje heeft de kip inmiddels losgelaten en het dier loopt opgewonden
tokkend door het lokaal. Gelukkig viel het allemaal erg mee met haar
vleugel. De kip was vooral erg geschrokken.
‘Als ze nou in elk geval even haar snavel hield,’ verzucht juf Josje. Ineens
is het stil. Juf Josje kijkt zoekend de klas rond. Dan ziet ze dat Bo haar



broodtrommel tevoorschijn heeft gehaald en voor de kip heeft neergezet.
Ondertussen zit ze op haar hurken foto’s te maken.
‘Ik wist niet dat kippen hagelslag lustten,’ zegt Toby.
‘Hoe zullen we haar noemen?’ vraagt Aisa.
‘Kakeltje!’
‘Kippie!’
‘Tokkie!’
‘Witje!’
‘Stilte!’ Juf Josje tikt hard met de bordliniaal op het bord. ‘Is die kip einde
lijk stil, beginnen jullie allemaal te kakelen,’ zegt ze. ‘We moeten oppassen
dat meester Snor niet op het lawaai afkomt. Jullie weten hoe achterdochtig
hij is.’



De kinderen knikken schuldbewust.
‘Ik heb haar gevonden op de Wilhelminaweg, dus we noemen haar
Wilhelmina.’ Ze zegt het zo stellig dat geen van de kinderen een andere
suggestie durft te doen.
‘Wil jij haar bij je proberen te houden, Bo? Dan mag je in de pauze van mij
een broodje, goed?’
Bo knikt.
‘Mooi,’ zegt juf Josje. ‘Pak allemaal je taalboek. We gaan het vandaag
hebben over meervoud.’
Ze draait zich om en schrijft op het bord: KIP. ‘Wie weet hoe je het
meervoud van kip schrijft?’



Op dat moment gaat de deur open. Meester Snor komt zijn dagelijkse
inspectie houden. ‘Ga gerust door met de les,’ zegt hij met een grijns.
‘Eh…’ zegt juf Josje.
Pok, pok, poooooook!’ klinkt het hard door de klas.
‘Ze heeft een ei gelegd!’ roept Toby. Hij wijst naar Bo, beseft dan pas dat
meester Snor staat te kijken en slaat gauw zijn hand voor zijn mond. ‘Sinds
wanneer kun jij eieren leggen, Bo?’ vraagt meester Snor. Hij loopt
nieuwsgierig in de richting van Bo’s tafeltje.
Juf Josje bijt op haar lip. Waarom heeft ze die stomme kip dan ook niet
gewoon ergens in het park gezet?

Maar plotseling staat Bo op, pakt heel behendig Wilhelmina van de grond
en loopt ermee naar voren. ‘Zoals jullie kunnen zien,’ zegt ze, terwijl ze
naar het woord op het bord wijst, ‘hou ik mijn spreekbeurt over de kip.’
De kinderen knikken. Juf Josje gaat op haar bureaustoel zitten en kijkt
geïnteresseerd naar Bo.
‘De kip komt oorspronkelijk uit Azië en stamt af van de wilde kip,’ vertelt
Bo.



Juf Josje kijkt gloeiend van trots toe hoe Bo alles wat ze weet uit haar
dierenencyclopedie voor de klas vertelt.
‘Je kunt een kip heel goed als huisdier in de tuin houden. Het is gezellig en
je hebt ook nog eens lekkere verse eitjes!’
Alsof ze het hebben afgesproken, loopt Mila naar voren en laat het pas-
gelegde ei aan de klas zien.
‘Kippen die eieren leggen hebben speciaal legvoer nodig…’ gaat Bo verder.
Dan wordt er op de deur geklopt. Hakim steekt zijn hoofd om de hoek van
de deur. ‘Meneer Snor, telefoon voor u,’ zegt hij verontschuldi -gend. ‘Hé,
wat leuk, hou je een spreekbeurt over kippen?’ vraagt hij als hij Wilhelmina
ziet.
Bo knikt.
‘Ik ben net verhuisd naar een huis met een tuin,’ zegt Hakim. ‘Ik denk
erover om ook een paar kippetjes te nemen.’ Hij lacht nog even naar de klas
en loopt dan achter meester Snor aan het lokaal uit.
‘Hakim is veel aardiger dan meester Snor!’ roept Toby.
‘Mag ik nu stoppen met mijn spreekbeurt?’ vraagt Bo.
Juf Josje geeft Bo een aai over haar hoofd. ‘Dat was de beste spreekbeurt
van het hele jaar,’ zegt ze.
‘Pók,’ zegt Wilhelmina.



De verdwenen tijger

Op maandagmorgen komt Bo hijgend de klas in gerend. Ze heeft een krant
in haar hand en legt hem voor juf Josje op tafel.
‘Juf, dit moet je lezen.’

 



Tijger verdwenen uit Stadsdierentuin

De pas aangetreden directrice van de Stadsdierentuin, Edna Engelenhaar,
deed vanmorgen aangifte van de vermis-sing van een Sumatraanse tijger.
Zonder dat iemand het heeft gemerkt, is de tijger vannacht verdwenen uit
het tijgerverblijf. Er zijn geen sporen van inbraak. Of de tijger nog in
leven is, is niet bekend.

‘Heb je niks gehoord?’ vraagt Bo als juf Josje het stukje gelezen heeft.
Juf Josje schudt haar hoofd.
‘Hoe kan dat nou?’ vraagt Bo. ‘Als de tijger gestolen werd, dan heeft-ie
toch om hulp geroepen?’ Ze kijkt bijna verwijtend naar haar juf.
‘Ik weet het niet, Bo. Ik weet alleen dat ik niet alles hoor. Ik vermoed dat ik
alleen hoor waar ik ook echt iets aan kan doen.’
‘Bij meneer Jan gebeurden dit soort dingen nooit,’ zegt Bo.
‘Hoe bedoel je?’ vraagt juf Josje.
‘Nou, dat er beesten verdwenen,’ zegt Bo. ‘Die nieuwe mevrouw let niet
goed op en ze is ook niet aardig. Bij meneer Jan mocht ik altijd komen
helpen na school, maar zij zegt dat dat te gevaarlijk voor kinderen is.’
Juf Josje denkt na. Bo heeft een abonnement op de dierentuin en kende
meneer Jan alsof het haar opa was. ‘Heeft meneer Jan ooit iets laten merken
van zijn wens om een wereldreis te maken?’ vraagt ze dan.
‘Nee, nooit,’ zegt Bo. ‘Hij zei altijd dat ik hem later mocht opvolgen.’ ‘Dat
is inderdaad wel een beetje vreemd.’ Juf Josje kan niet meer zo goed
nadenken, omdat de andere kinderen binnendruppelen. ‘We hebben het er
nog over, Bo,’ zegt ze.
Met een gefronst gezicht gaat Bo naar haar plaats. Juf Josje glimlacht. Ze
zou het liefst nu meteen het tijgermysterie oplossen. Maar wat kan ze doen?





Die middag na school besluit juf Josje om naar de dierentuin te gaan. Het is
te mooi weer om de tram te nemen. Terwijl ze door de stad wandelt, denkt
ze aan het stukje in de krant. Hoe kan er zomaar een tijger verdwijnen? Al
was de deur open, je kunt een tijger niet gewoon meenemen. En waarom
steelt iemand een tijger?
Plotseling komt er een hond de hoek om gerend, zijn riem sleept over straat.
Het is Bas, de hond die ze vorige week uit de klauwen van zijn buurkat
heeft gered. Het is een grappige hond, met zwarte krulletjes. Hij springt
vrolijk tegen haar op.
Juf Josje lacht. ‘Hé, rustig jij!’ roept ze.
Dan komt zijn baasje ook aangerend. Het is een vriendelijke oude heer, die
niet meer zo hard kan hollen.
‘O, mevrouw, excuus!’ roept hij. ‘Bas, hierrrr.’
Bas geeft juf Josje nog een kletsnatte lik over haar neus en loopt dan braaf
naar zijn baasje terug. Die ziet bleek van schrik.
‘Gaat het?’ vraagt hij, terwijl hij een geruite zakdoek uit zijn broekzak trekt
en die aan juf Josje aanbiedt om haar gezicht mee te drogen.
Juf Josje kijkt vies naar de zakdoek. Liever een hondenlik dan
mensensnot… ‘Het gaat wel hoor, dank u wel,’ zegt ze, terwijl ze met haar
mouw over haar gezicht veegt.
‘Zoiets doet Bas anders nooit, nooit!’ zegt het heertje.
‘Het is al goed, het geeft niet,’ antwoordt juf Josje.
‘Eigenlijk laat ik hem niet zo vaak uit, hier in de stad,’ gaat hij verder. ‘’s
Morgens mag hij in de tuin en ’s middags ga ik met hem naar het bos. Maar
de laatste tijd is hij de tuin niet meer in te krijgen. Hij vertikt het gewoon.’
‘Dat komt door uw nieuwe buurkat, waarschijnlijk,’ flapt juf Josje eruit. De
oude heer kijkt haar met grote verbaasde ogen aan. ‘Hoe weet u dat ik
nieuwe buren heb?’
Juf Josje wordt rood. ‘Nou, eh…’ zegt ze. ‘Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb
het alleen wel eens vaker gehoord, dat honden hun tuin niet meer in durven
als er ineens een kat is. En daarom dácht ik, misschien hebt u wel nieuwe
buren, mét een kat.’ Ze kijkt het heertje gespannen aan, zou hij het geloven?
‘Hm, tja, zou kunnen,’ zegt hij dan. ‘Mijn nieuwe buren hebben inder -daad
een heel grote kat, die voortdurend bij ons op de schutting zit.’
‘Als u nou in overleg met uw buren de schutting wat ophoogt, of er wat
prikkeldraad spant, dan wil Bas misschien wel weer in de tuin.’
‘Ik zal het direct doen,’ antwoordt het heertje. ‘Bedankt hoor.’



‘Graag gedaan.’ Opgelucht loopt juf Josje weer verder.
Bij de dierentuin is het een drukte van jewelste. Juf Josje wurmt zich tussen
de mensen door om te kijken wat er aan de hand is.
De camera van Stadsteevee is gericht op een mevrouw die met tranen in
haar ogen iets vertelt. Op het kleine schermpje van de filmer kan juf Josje
precies zien wat er gebeurt.
‘Mevrouw Engelenhaar, hoe kon het gebeuren dat er in uw eerste werk -
week meteen een tijger uit uw dierentuin is verdwenen?’ vraagt de
journalist.
De vrouw schudt haar hoofd, maar zegt niks.
Juf Josje kijkt vol medelijden naar de nieuwe directrice van de dierentuin.
Het is een stevige dame, met halflang netjes gekapt haar. Ze heeft een korte
nek en een behoorlijk grote onderkin, waardoor juf Josje meteen ziet op wat
voor dier de directrice lijkt: een schildpad, een deftige schild -pad. Er klinkt
een droge snik en dan begint de directrice te praten.
‘Het is verschrikkelijk,’ zegt ze. ‘Het arme, arme beest.’ Ze kijkt met ogen
vol tranen in de camera.
‘Hebt u enig idee wie het gedaan heeft?’ vraagt de journalist gretig.
Hij houdt de microfoon als een reusachtige lolly voor de mond van
mevrouw Engelenhaar.
‘Ik hou er niet van om beschuldigingen uit te spreken als het niet zeker is,’
zegt de directrice.
‘Maar u hebt dus wel een vermoeden?’ dringt de journalist aan.



Edna Engelenhaar veegt met een wit zakdoekje langs haar ogen en knikt.
‘Ik moet er niet aan denken wat er met mijn arme tijgertje is
gebeuheuheurd.’



‘Denkt u dat het plotselinge vertrek van de vorige directeur hier iets mee te
maken heeft?’ vraagt de journalist.
Edna Engelenhaar is even stil. Dan kijkt ze weer recht in de camera. ‘Er
schijnt tegenwoordig veel geld geboden te worden op tijgers,’ zegt ze zacht.
‘Een wereldreis is duur. En er zijn geen braaksporen.’
De journalist stopt de microfoon van opwinding zowat in zijn mond. ‘U
suggereert dus nu dat meneer Jan zijn eigen tijger heeft gestolen en
verkocht?’
Er stijgt een verontwaardigd gegons op uit het publiek.
‘Zoiets zou meneer Jan nooit doen!’ roept iemand.
‘Waarom niet?’ vraagt een ander. ‘Hij is ook plotseling vertrokken, dat
hadden we toch ook niet achter hem gezocht.’
‘Hij heeft niet eens behoorlijk afscheid van ons genomen,’ roept een van de
dierenverzorgers. ‘Terwijl we toch al jaren voor hem werken.’
De mensen beginnen nu allemaal door elkaar te roepen. De journalist draait
zijn hoofd naar de camera. ‘Tot zover het laatste nieuws over de verdwenen
tijger,’ zegt hij. ‘Zodra we meer weten over het lot van de tijger, komen we
bij u terug.’
Juf Josje maakt zich los uit de mensenmassa en loopt naar de ingang van de
dierentuin. Nadat ze bij de kassa een kaartje heeft gekocht, loopt ze het park
in. De vorige keer dat ze hier was kwam ze vliegend binnen. Ze gniffelt.
Dat is wel een stuk goedkoper.
Bij de dromedarissen is net een verzorger bezig.
‘Mag ik wat vragen?’ vraagt juf Josje.
‘Jawel hoor,’ zegt de verzorger.
‘Heeft meneer Jan iets laten merken van zijn plannen om een wereldreis te
gaan maken?’
De verzorger zet zijn emmer neer. ‘Nee, helemaal niets, mevrouw.’
‘Is dat niet gek? Weet u zeker dat hij op reis is gegaan?’
‘Volgens de nieuwe directrice was hij te bescheiden om een afscheids -
feestje te geven en hem kennende kan dat best zo zijn,’ antwoordt de
verzorger.
‘En wat vindt u van de nieuw directrice?’
‘Bent u een journalist of zo?’ vraagt de verzorger wantrouwend.
‘Nee, nee, ik ben maar een gewone nieuwsgierige juf,’ antwoordt juf Josje
snel.



De verzorger pakt zijn emmer weer op. ‘Ik weet het allemaal ook niet, hoor.
Ik ben hier nieuw. We krijgen allemaal opslag, dat is iets wat ik zeker weet.
Dus mij hoor je niet klagen!’
‘En de tijger dan?’ probeert juf Josje nog.
‘Ja, dat is een vreemd verhaal. Ik geloof niet dat meneer Jan daar achter zit.
Het moet toeval zijn, dat er een tijger verdwijnt nu hij net weg is.’
‘Ja, dat denk ik ook,’ zegt juf Josje.
De verzorger steekt zijn hand op en loopt weer door naar zijn volgende
klus. Juf Josje wandelt langzaam in de richting van het tijgerverblijf. Daar
is het zo druk dat ze niks kan zien. Alsof de mensen hopen dat de tijger
ergens een afscheidsbriefje heeft achtergelaten. Dan maar even bij de
gibbons kijken. In de verte ziet ze het apenhuis al, met het touw over het
water. Zou het aapje het nog eens gewaagd hebben in zijn eentje, of gaat hij
voortaan keurig met zijn moeder mee?
Er staan nog een paar mensen te kijken. Juf Josje gaat erbij staan en luistert
naar hun gesprekken.
‘Ik geloof er niks van, dat meneer Jan iets met de verdwijning van de tijger
te maken heeft.’
‘Je weet het niet. Als dierentuindirecteur schijn je niet echt goed te
verdienen. Dus als je nog een mooi reisje wilt maken op je oude dag…’
‘Mensen doen soms de gekste dingen om aan geld te komen.’
‘Hij is de enige die de sleutel van de verblijven had.’
‘Als dat beest ergens anders weer een goed onderkomen heeft, vind ik het
prima.’
‘Het is sneu voor de nieuwe directrice.’
‘Kijk, die aap zwaait!’
Plotseling kijkt iedereen naar een aap aan de rand van het water. Ze zwaait.
De mensen draaien zich nu allemaal om in de richting van juf Josje. ‘Het
lijkt wel of die aap naar ú zwaait!’ zegt een meneer.
Juf Josje voelt dat ze rood wordt. ‘Eh… ja, inderdaad,’ zegt ze. Het is
overduidelijk. De moeder van het kleine aapje zwaait naar haar. Het kleintje
zit een eindje verderop samen met een paar andere kleuteraapjes te spelen.
Verlegen zwaait juf Josje terug. Ze glimlacht moeizaam naar de mensen om
haar heen. ‘Ik snap het ook niet…’ zegt ze.
Plotseling draait de moederaap zich om en loopt weg. Maar ze blijft steeds
omkijken, alsof ze wil controleren of juf Josje nog kijkt. Ze stapt op de



touwbrug en sjeest razendsnel over het water naar het eethuisje, waar ze
voor de ingang blijft zitten.
‘Hij wil naar binnen,’ zegt iemand.
‘Maar hij durft niet,’ gniffelt een ander.
‘Misschien wil hij dat u even komt helpen,’ zegt een meneer tegen juf Josje.
De mensen om haar heen beginnen te lachen.
‘Hij heeft een oogje op u en wil u meenemen naar zijn kamer!’ giert iemand
uit.
‘Het is geen hij, het is een zij,’ zegt juf Josje. Dan draait ze zich om en
loopt weg, zonder dat ze iets te weten is gekomen over de verdwijning van
de tijger.



Het badeendje

De volgende ochtend is Toby tegelijk met juf Josje op school.
‘Hé, wat ben je vroeg,’ zegt ze lachend.
‘Ja,’ zegt Toby zacht.
Juf Josje kijkt hem verbaasd aan. Toby is nooit zo stilletjes.
‘Is er iets?’ vraagt ze.
Toby knikt. Hij ziet ook een beetje wit.
‘Ik eh…’ Er blinkt een traan bij zijn oog.
Juf Josje schrikt. ‘Is er iets thuis?’ vraagt ze. ‘Vertel het maar, dan kijk ik of
ik je kan helpen.’
Toby schudt zijn hoofd. ‘Superjuffie,’ zegt hij dan ineens plechtig. ‘Ik moet
vanmiddag om halfvier bij de tandarts zijn. Hij gaat boren. En dat wil ik
niet. Dus jij moet dan komen om me te redden. Alsjeblieft?’ Toby kijkt haar
smekend aan.



Bijna barst juf Josje in lachen uit, maar net op tijd ziet ze dat hij het heel
serieus meent. Toby is nooit ergens bang voor, klimt met gemak in de
hoogste bomen, steekt over als er net een tingelende tram aankomt en durft
meester Snor recht in de ogen te kijken. Maar de tandarts is duidelijk een
ander verhaal…
‘Nou, doe je het?’ dringt Toby aan.
‘Ik kan geen mensen redden, Toby, dat heb ik toch al verteld?’
‘Maar je kunt het toch leren?’ vraagt Toby.
‘Ik vind het al ingewikkeld genoeg dat ik dieren kan redden,’ zegt juf Josje.
‘En dat meen ik. Het is me overkomen, en ik weet soms niet eens of ik er
blij mee ben. Het is zo’n gedoe allemaal.’
‘Dat vind ik raar,’ zegt Toby. ‘Het is toch geweldig om iets te kunnen wat
niemand anders kan? En ik weet zeker dat je ook mensen kunt leren redden,
als je tenminste wil…’ zegt Toby. Hij kijkt haar doordringend aan met zijn
grote blauwe ogen.
‘Al zou ik het kunnen…’ zegt juf Josje, terwijl ze Toby even over zijn bol
aait. ‘Een gaatje vullen is iets wat echt moet gebeuren, anders gaat het
alleen maar meer pijn doen, denk je niet?’
Toby knikt met tegenzin. ‘Dus je gaat het niet eens proberen?’
Nu kan juf Josje haar lachen echt niet meer inhouden. ‘Nee, ik ga het ook
niet proberen. Maar ik zal wel aan je denken, vanmiddag om half -vier.
Vind je dat goed?’
Toby haalt zijn schouders op en sloft naar zijn plek.

Ze zitten midden in een dictee als het weer gebeurt. Juf Josje hoort een heel
zacht en heel hoog ‘help’.
Gauw zegt ze de volgende zin. ‘Wat een prachtige jurk. Schrijf op:
“prachtig”.’
Een paar kinderen beginnen onrustig te schuifelen op hun stoel. Ze hebben
het inmiddels meteen door als hun juf iets hoort. Ze gaat dan extra hard
praten, soms legt ze zelfs haar handen op haar oren. Heel even. Maar er zijn
altijd wel een paar kinderen die het zien.
‘Help.’
Zo te horen is het een heel jong diertje.
‘Juf?’ vraagt Lisa zacht. ‘Je vergeet het dictee.’
‘Wat? Eh… o ja, volgende zin.’
‘Is het ver?’ vraagt Toby ineens.



‘Ver?’ vraagt juf Josje verbaasd.
‘Ja,’ zegt Bo. ‘Is het dier in nood ver?’
Juf Josje zucht. ‘Het is vlakbij, zo te horen. Maar het klinkt heel zwak, ik
denk dat het een jong diertje is.’
‘Ach gossie!’ roept Mila. ‘Hij of zij is zijn moeder kwijt!’
‘Die kun je echt niet in de steek laten,’ vindt Gijs.
‘Jóngens,’ protesteert juf Josje zwakjes.
‘Ga maar,’ zegt Mimoen rustig. ‘We verzinnen wel wat als meester Snor
komt.’
Juf Josje kijkt nog even vertwijfeld naar haar klas.
Toby staat op en draait alvast het bovenste raam open.
‘Mama, mama.’
Juf Josje denkt niet langer na. Ze grist een krijtje van de bordrand en neemt
een hap.

Gespannen kijken de kinderen naar het raam. Wat als meester Snor nu
binnenkomt?
Maar het was inderdaad heel dichtbij. Superjuffie is nauwelijks goed en wel
uit het zicht of ze zien alweer een groene streep in de lucht. Een paar
minuten nadat ze vertrokken is, staat ze weer voor de klas. Er drupt een
beetje water op de vloer.
‘Wat heb je, juf, wat heb je?’ vragen de kinderen.



‘Een badeendje!’ roept Toby plotseling.
Juf Josje loopt rustig tussen de tafeltjes door, met een klein donzig eendje
op haar hand.
‘Hij was helemaal alleen in de sloot naast de school,’ vertelt ze.
‘Waarschijnlijk is hij zijn moeder kwijtgeraakt.’



Als iedereen hem gezien heeft, legt juf Josje een hele stapel papieren uit
haar bureaula op tafel.
‘Kan iemand me de volle gieter brengen?’ vraagt ze.
Even later giet ze haar la vol met water en zet het eendje erin. Het is een
allerliefst gezicht; het kleine donzige eendje in de bureaula.
‘Zullen we nu weer verdergaan met het dictee?’ vraagt juf Josje.
‘Daar komt meester Snor!’ zegt Gijs. Hij zit het dichtst bij de deur en keek
net even door het raampje.
Juf Josje schuift gauw haar stoel naast de la en gaat er pal voor staan. ‘Zin
vier,’ zegt ze luid, terwijl meester Snor de deur opendoet en de klas in loopt.
‘De machtige koning was de baas over het hele land. Schrijf op:
“machtig”.’
Meester Snor knikt naar juf Josje en kijkt tevreden toe hoe de kinderen
ijverig zitten te schrijven.
Als je goed luistert hoor je zacht gespetter van het eendje in het water. Maar
juf Josje zegt gauw de volgende zin. ‘De koning werd door de woedende
menigte omgebracht. Schrijf op: “omgebracht”.’
Meester Snor lijkt erg tevreden met dit dictee, zulke moeilijke woorden
hoor je niet vaak in groep vijf.
Maar dan is het plotseling even stil. Stil genoeg om heel duidelijk gespetter
te horen, gevolgd door een vrolijk: ‘piep!’
‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt meester Snor.
‘Dat deed ik, meester,’ zegt Toby. ‘Als ik een moeilijk woord moet
schrijven, zeg ik soms ineens “piep”!’
Een paar kinderen beginnen te lachen.
Maar meester Snor is al in de richting van het bureau gelopen. Nog een paar
seconden en hij ziet het eendje in de la rondspetteren. En dan hebben ze
misschien geen Superjuffie meer.



Juf Josje neemt een grote stap en duwt de la zachtjes dicht. ‘Sorry, eendje,’
zegt ze in zichzelf. ‘Het moet even.’ Gelukkig heeft ze de la niet helemaal
tot boven toe gevuld met water. Het eendje zal niet verdrinken, het zal
alleen een beetje donker zijn… Ze gaat voor de la staan en zegt: ‘Toby, ik
weet dat je dictee moeilijk vindt, maar wil je proberen om de rest van het
dictee te maken zonder te piepen?’ ‘Ja, juf,’ zegt Toby braaf.
Meester Snor kijkt argwanend naar het bureau van juf Josje. ‘Je mag die
stapels wel eens opruimen,’ zegt hij.
‘Dat wilde ik juist vanmiddag gaan doen,’ antwoordt ze. ‘Maar nu zou ik
graag eerst het dictee afmaken.’
‘Ik ga al,’ zegt meester Snor.



‘Zin vijf,’ zegt juf Josje. ‘Het volk was blij dat de koning voor altijd uit het
zicht was.’



De directeurstuin

‘Juf! Juf!’
Juf Josje kijkt om. Daar rent Bo over de stoep naar haar toe. ‘Ben je in de
dierentuin geweest?’ vraagt ze.
Juf Josje knikt. Ze was gelijk na schooltijd weer naar de dierentuin gegaan,
om te kijken of ze iets te weten kon komen over de verdwijning van de
tijger. Maar ook vandaag is ze niks wijzer geworden.
‘Heb je het al gehoord?’ vraagt Bo.
‘Ik hoor een heleboel,’ antwoordt juf Josje vriendelijk. ‘Wat bedoel je
precies?’
‘Ze denken dat meneer Jan het heeft gedaan, van de tijger.’
‘Ja, dat heb ik gehoord,’ zegt juf Josje.
‘Dat kan niet!’ roept Bo.
Juf Josje denkt na. Volgens de journalisten wijst alles erop dat meneer Jan
met de verdwijning te maken heeft. Het verklaart ook waarom hij zo
plotseling verdwenen is, kennelijk had hij haast. Maar het is ook vreemd,
hij werd al jaren op handen gedragen. En hij zag er zo vriendelijk uit. Toch
kun je nooit vanwege iemands uiterlijk weten of hij wel of niet iets slechts
zal doen.
‘Juhuf.’
‘Ik weet het niet, Bo,’ antwoordt juf Josje. ‘Misschien was meneer Jan dit al
heel lang van plan. Misschien ook niet. Maar het is wel vreemd, dat hij
verdwenen is en vlak na hem de tijger.’
‘Jij kunt het toch vragen?’ dringt Bo aan.
‘Aan wie?’ vraagt juf Josje verbaasd.
‘Aan de andere tijgers natuurlijk!’ roept Bo uit. ‘Ze hebben vast iets
gezien.’ Ze trekt juf Josje aan haar mouw. ‘Kom, we gaan ernaartoe.’
Juf Josje zucht. ‘Nee, dat kan niet.’
‘Waarom niet?’
‘Ik kan alleen met beesten praten als ik Superjuffie ben.’
‘Nou, dan word je toch even Superjuffie?’
‘Ik verander alleen in Superjuffie als ik geroepen word.’
Bo zucht. ‘Maar waarom heeft hij je dan niet geroepen?’ vraagt ze zacht.



‘Misschien…’ Juf Josje twijfelt of ze haar vermoeden uit moet spreken.
‘Misschien omdat de tijger degene die hem is komen halen kende…’
Ze lopen nog een tijdje stil naast elkaar, tot ze bijna bij Bo’s huis zijn.
‘En toch geloof ik er niks van,’ zegt Bo.
‘Maak je maar geen zorgen,’ zegt juf Josje. ‘Ze komen er vast nog wel
achter hoe het heeft kunnen gebeuren.’
‘Ik maak me wel zorgen,’ zegt Bo. ‘Straks verdwijnen er nog meer
beesten.’
Juf Josje aait Bo even over haar hoofd. ‘Weet je, ik heb nog
schoolreisjesgeld tegoed. Zal ik de klas voorstellen dat we daarvan naar de
dierentuin gaan? Dan kunnen we zelf kijken of we iets kunnen ontdekken
over de verdwijning van de tijger.’
Plotseling straalt Bo weer van oor tot oor. ‘Ja! Dat is een goed idee!’ roept
ze. ‘Dan gaan we morgen, goed?’
Juf Josje lacht. ‘Nou, ik denk dat je nog even geduld moet hebben.
Ik zal het ook aan meester Snor moeten vragen.’
‘Oké. Tot morgen, juf,’ zegt Bo.
‘Tot morgen, Bo.’

Juf Josje heeft net haar bord vol macaroni geschept als ze een luid en
duidelijk ‘help’ hoort.
‘Hè, kunnen jullie nou echt niet wat handigere tijden aanhouden?’ moppert
ze, terwijl ze zoekend om zich heen kijkt naar de krijtjes.
Er ligt er nog een op de bank. Ze zet eerst haar bord in de koelkast en neemt
dan een hap van het krijtje.
Algauw vliegt Superjuffie boven de stad. Het lijkt weer uit de richting van
de dierentuin te komen. Daar had ze van tevoren niet aan gedacht toen ze
hier kwam wonen, dat het misschien niet zo handig is om als Superjuffie
vlak bij een dierentuin te gaan wonen. Maar nu komt het goed uit, want dan
kan ze straks meteen even langs de tijgers. Ze cirkelt eerst boven het park
om te beoordelen waar het geluid vandaan komt. Het lijkt uit de tuin van de
directeurswoning te komen.
‘Au, mijn poot!’ klinkt het.
‘Ik kom eraan, maar zijn er mensen bij je in de buurt?’
‘Nee, dat akelige mens is niet thuis.’
Superjuffie kijkt naar beneden, gelukkig is de dierentuin op dit tijdstip
gesloten. Zo snel dat haar oren ervan ploppen landt Superjuffie in de tuin.



Ze ziet meteen wat er aan de hand is. Er zit een mol gevangen in een klem.
Een geluk bij een ongeluk is dat hij vastzit met zijn pootje.
‘Er zaten hier vroeger nooit klemmen,’ klaagt de mol, terwijl Superjuffie
met haar Superjuffiekracht de klem opentrekt.
‘Ik neem je mee naar huis,’ zegt Superjuffie. ‘Misschien liggen er hier nog
meer klemmen.’
Plotseling hoort ze geknerp van grind dichtbij: er komt iemand aan over het
paadje naast het huis. Als ze nu opstijgt, dan ziet diegene haar. Superjuffie
duikt zo snel als ze kan achter een vuilnisbak. Ze zit net als er een vrouw de
tuin in komt. Het is de nieuwe directrice.
Ze bukt bij de klem die Superjuffie net open heeft gemaakt.
Edna Engelenhaar kijkt om zich heen. ‘Wat een flutklem,’ zegt ze boos.
Met een boogje gooit ze de kapotte klem weer op het gras. ‘Ach, wat maakt
het uit, straks heb ik vellen genoeg!’ Ze staat op en loopt met een tevreden
blik naar de deur.
Superjuffie houdt de mol stevig tegen zich aan. Met kloppend hart kijkt ze
om het hoekje van de vuilnisbak. Mevrouw Engelenhaar is naar binnen
gegaan.



‘Hoorde je dat?’ zegt de mol. ‘Ze wil een bontjas van me maken!’
Superjuffie kijkt bezorgd naar de mol in haar armen.
‘Denk je?’
‘Ja, ze zei: “Straks heb ik vellen genoeg”. Dat lijkt me duidelijk.’
‘Een bontjas…’ mompelt Superjuffie.
‘Nou, oké, daarvoor heb ik niet genoeg vel. Een bontslipje dan misschien?’
‘Jij hebt misschien niet genoeg vel, maar ik weet een dier dat dat wel



heeft…’ Superjuffie zoomt met haar ogen in op het raam en ziet dat Edna
Engelenhaar met haar rug naar het raam zit. Wat moet ze doen? Er is hier
iets heel vreemds aan de hand… Eigenlijk zou ze naar binnen moeten
sluipen, om te kijken of ze meer te weten kan komen. Maar als ze naar
binnen gaat en betrapt wordt, dan wordt ze zeker weten ontslagen. Een juf
die wegvliegt en bij vreemde mensen binnensluipt, dat kan niet.
‘Zullen we gaan?’ vraagt de mol.
‘Nee,’ zegt Superjuffie ineens resoluut. ‘Ik moet weten wat ze in haar schild
voert. En ik wil ook even bij de tijgers langs.’
‘T-tijgers? Die eten mollen alsof het dropjes zijn!’ protesteert de mol. ‘Als
je dat doet, had je me net zo goed in die klem kunnen laten, ik vind dit een
redding van niks!’
‘En misschien komen we dan ook eindelijk te weten of meneer Jan echt op
wereldreis is…’ gaat Superjuffie onverstoorbaar verder.
‘Meneer Jan zou nooit een mevrouw met mollenklemmen in zijn tuin
toelaten,’ zegt de mol.
‘Precies,’ zegt Superjuffie. ‘We gaan naar binnen.’



In het huis van meneer Jan

Edna Engelenhaar zit in de tuinkamer, naast de keuken. Via de tuin kun je
door de keukendeur naar binnen. Van de vuilnisbak naar de keuken -deur is,
dwars door de tuin, ongeveer tien flinke stappen. De directrice hoeft maar
even om te kijken en ze ziet Superjuffie door de tuin lopen. Dat kan niet. Ze
zal dus moeten vliegen. Maar zo’n klein stukje vliegen is riskant. Ze moet
namelijk veel snelheid maken en eigenlijk tegelijker tijd afremmen, anders



vliegt ze dwars door de deur. Nou goed, dit is een kans om mijn
vliegtechniek aan te scherpen, denkt Superjuffie. Ze haalt diep adem, steekt
haar linkerarm in de lucht en stijgt met een ruk op. Meteen daarna zet ze de
landing in. Het gaat allemaal zo snel dat het lijkt of er heel even een groen
lint door de lucht vliegt. ‘Au,’ moppert Superjuffie als ze geland is. ‘Iets te
dicht bij de muur.’ Ze wrijft over de plek op haar hoofd waarmee ze langs
de muur schaafde. ‘Misschien moet ik toch eens een helm overwegen,’ zegt
ze.
‘Ik ben misselijk,’ klaagt de mol.
‘Diep ademhalen, dan is het zo weer over,’ zegt Superjuffie. ‘Ik doe je in de
zak van mijn mantel, dat is veiliger.’
Ze voelt voorzichtig aan de deurklink. Gelukkig geeft hij mee. Zo zacht als
ze kan glipt Superjuffie naar binnen. Ze sluipt door de keuken naar de gang.
Hier is de deur naar de tuinkamer, waar Edna Engelenhaar zo te horen aan
het telefoneren is. Superjuffie legt haar oor tegen de deur en concentreert
zich op het geluid. Net als haar ogen kan ze ook haar oren op scherp zetten.
Net niet genoeg om ook de persoon aan de andere kant van de lijn te horen,
maar wat Edna Engelenhaar zegt kan ze heel goed verstaan. ‘Het ging
prima met die tijger,’ zegt mevrouw Engelenhaar. ‘En vanaf morgen gelooft
echt iedereen dat meneer Jan het heeft gedaan. Tegen de tijd dat ze erachter
komen hoe het werkelijk zit, ben ik allang gevlogen!’ Ze lacht schel.



‘Ja, ja, natuurlijk. Maar ik wacht nog op een bestelling pijltjes van de
groothandel,’ gaat mevrouw Engelenhaar verder. ‘Vrijdagmorgen heb je ze.
Allemaal.’
Superjuffie verstaat niet wat ze verder nog zegt, omdat ze afgeleid wordt
door de mol, die heftig heen en weer beweegt in de zak van haar mantel. ‘Ik
ruik kat!’ roept hij. ‘Vlieg weg, nu!’
Er komt een mooie rode kater door het kattenluik naar binnen. Het is
Willem, de kat van meneer Jan. Hij kijkt wantrouwig om zich heen terwijl
hij in hun richting komt lopen.
Superjuffie houdt beschermend haar hand over de zak van haar mantel.
‘Ik lust geen mollen,’ fluistert de kat. ‘Veel te melig.’
‘Dat liegt-ie!’ piept de mol.
‘Kom je meneer Jan redden?’ vraagt Willem.
‘Waar is hij?’ Superjuffie kijkt Willem hoopvol aan.
‘Ik hoopte dat jij dat zou weten,’ antwoordt Willem verdrietig. ‘Hij was
ineens weg. En zij kwam ervoor in de plaats. Ik durf niet meer naar binnen,



ik krijg het helemaal koud als ze naar me kijkt. Alsof ze me wil opeten.’
‘Nee, ze wil een bontjas van je maken!’ roept de mol. ‘Al zal het
waarschijnlijk een bijpassend tasje worden,’ gaat hij verder. ‘Zo groot ben
je nou ook weer niet.’
‘Is dat ook met de tijger gebeurd?’ vraagt Superjuffie aan Willem.
Willem schudt treurig zijn hoofd. ‘Ik weet het niet.’
‘Wat weet je wel, heb je iets gehoord?’ vraagt Superjuffie.
Op dat moment horen ze voetstappen in de tuinkamer. Edna Engelen -haar
is klaar met bellen en komt hun kant op.
‘O nee: wegwezen!’ roept Willem. Hij rent zo hard door het kattenluik dat
het ervan kleppert.
Zo snel ze kan glipt Superjuffie de keuken in. De deur van de huiskamer
gaat al open. Ze moet zich nu verstoppen. Er is maar één mogelijkheid:
achter de keukendeur. Superjuffie houdt de deurklink in haar hand terwijl ze
zich tegen de muur drukt. Ze is van nature niet gewelddadig, maar als Edna
Engelenhaar van plan is om achter de deur te gaan kijken, krijgt ze hem
tegen haar hoofd. Met Superjuffiekracht.
‘Verdorie, ik weet zeker dat ik het kattenluik hoorde,’ mompelt mevrouw
Engelenhaar. Voor de zekerheid kijkt ze nog even onder de tafel. Super -
juffie houdt haar adem in en drukt zich zo plat mogelijk tussen de open
staande keukendeur en de muur.
De vrouw bukt voor het kattenluik, houdt het met één hand open en
schreeuwt: ‘Wacht maar, stom beest! Ik maak een handtasje van je, zowaar
ik Edna Engelenhaar heet!’





Willem

Superjuffie staat trillend om de hoek van de achterdeur. Dat ging maar net
goed. Mevrouw Engelenhaar was nadat ze wat te drinken had gepakt,
gelukkig weer de keuken uit gegaan.
‘Ik zei het toch, een handtasje,’ zegt de mol.
‘Het is dus een bonthandelaarster,’ antwoordt Superjuffie. ‘Wat
verschrikkelijk.’
‘Zullen we nu eindelijk gaan?’ vraagt de mol.
‘Nee, ik ga naar de tijgers en ik moet Willem vinden.’
‘Ben je gek? Straks bedenkt hij zich.’
‘Hij lust geen mollen, zei hij, je bent toch niet doof?’
‘Nee, blind,’ zegt de mol beledigd.
Superjuffie steekt haar linkerarm in de lucht en stijgt op. Ze cirkelt boven
de dierentuin. Waar zou Willem uithangen? Af en toe zoomt ze in, om te
kijken of de kat misschien onder een struik zit. Dan ziet ze het verblijf van
de tijgers. Willem moet maar even wachten.
Twee tijgers liggen te slapen in het rotsachtige gedeelte van het verblijf.
Superjuffie landt vlak voor hun poten.
Een van de tijgers schrikt meteen wakker. ‘Kom je Adam terugbrengen?’
vraagt ze.
Superjuffie schudt haar hoofd. ‘Ik kom aan jullie vragen of jullie weten
waar hij is.’
‘Hij was ineens weg,’ zegt de andere tijger slaperig. ‘We waren aan het eten
in het binnenverblijf en toen we terugkwamen was hij weg. Als een dief in
de nacht is hij verdwenen.’



‘Misschien hield hij niet meer van me,’ snikt de ene tijger.
‘Beest, zeur niet zo. Hij houdt heus nog wel van je. En anders wil ík wel…’
‘Geen haar op mijn vel!’ roept de ene tijger. ‘Ik blijf trouw aan mijn Adam.’
‘Nou, dan ga ik maar weer verder,’ onderbreekt Superjuffie hun gekibbel.
Het lijkt haar niet verstandig te vertellen wat ze net gehoord heeft.
Boven dien is er nog niks zeker. Willem, die moet ze vinden.
‘Weet jij ook niet waar Adam is?’ vraagt de ene tijger.



‘Ik heb geen idee,’ zegt Superjuffie. ‘Sorry.’ Ze steekt haar linkerarm in de
lucht en schiet omhoog.
‘Maar jij bent toch Superjuffie?’ vragen de tijgers tegelijk.
Superjuffie geeft geen antwoord. Somber vliegt ze boven de dierentuin.

Wat heeft ze er nou aan om hier rond te vliegen als ze niks kan doen?
‘Willem,Wíllem,’ roept ze zachtjes.
‘Hier ben ik,’ hoort ze Willem ineens zeggen.
‘Waar is hier?’ vraagt Superjuffie.
‘Op de vis.’
Superjuffie kijkt om zich heen.
‘In de speeltuin.’
Dan ziet ze het. In de speeltuin staan allerlei speeltoestellen in de vorm van
dieren. Een olifant waarvan de slurf een glijbaan is, een giraf met een
klimreknek, een schommel die hangt aan twee sterke gorilla-armen en een



vis waar je doorheen kunt kruipen. Boven op de vis zit Willem zich te
wassen.
‘Dit is mijn lievelingsplekje,’ zegt hij. ‘Als ik me rot voel, dan stel ik me
altijd voor dat hij leeft en ik hem helemaal in mijn eentje op mag eten.’
Willem schuift een eindje op zodat Superjuffie naast hem kan zitten.
‘Vertel me alles wat je weet,’ zegt ze.
Willem schurkt tegen Superjuffie aan, zodat zij hem automatisch gaat aaien.
‘Ik wou dat ik iets wist,’ zegt hij dan. ‘Op een avond belde die enge
mevrouw aan. Ik weet niet wat ze tegen mijn baas zei, want ik zat boven aan
de trap. Maar hij ging met haar mee en diezelfde avond woonde zíj ineens
in ons huis.’
‘Ze had het over vellen, weet je daar iets van?’ vraagt Superjuffie.
‘Nee, maar het zou me niets verbazen als Adam…’Willem stokt. ‘Het zijn
toch mijn voorouders,’ snuft de kater.
De mol steekt heel even zijn kop uit de zak. ‘Opschepper,’ zegt hij.
‘Wat moet ik doen?’ Superjuffie knippert met haar ogen. ‘Vrijdag heb je ze,
zei ze aan de telefoon. Wie zou ze bedoelen?’
‘Kun je ons voor de zekerheid niet allemaal mee naar huis nemen?’ vraagt
Willem.
‘Ben je gek!’ roept de mol.
‘Nee, dat past niet.’ Superjuffie duwt de mol terug in haar mantel en
krabbelt Willem in zijn nek.
‘Vrijdag heb je ze…’ mompelt ze voor zich uit.
‘Wat ga je doen?’ vraagt Willem.
‘Ik weet het niet,’ antwoordt Superjuffie.
‘Maar jij bent toch Superjuffie?’ vraagt Willem.
Superjuffie zucht. Ze voelt zich meer supersukkel nu.
‘Kan ík niet met je mee naar jouw huis?’ Willem kruipt tegen haar aan.
‘Nee, ik wil dat je zo dicht mogelijk in de buurt van Edna Engelenhaar
blijft. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen.’
‘Maar ze wil een handtasje van me maken!’
Superjuffie streelt Willem over zijn rug. ‘Jij bent slim genoeg om ervoor te
zorgen dat dat niet gebeurt.’
Willem gaat staan en steekt zijn staart in de lucht. ‘Ik zal mijn uiterste best
doen,’ zegt hij plechtig.



Betrapt!

Juf Josje is al vroeg op school. Een beetje nerveus legt ze de niet-nagekeken
schriftjes op de tafels van de kinderen. Ze gaan natuurlijk vragen waarom
het niet nagekeken is. Het is niet moeilijk om dan over een of andere
redding van de afgelopen week te vertellen. Juf Josje vertelt niet altijd wat
ze ’s avonds of in het weekend als Superjuffie gedaan heeft. Dus ze kan
makkelijk het verhaal van de ezels vertellen, die totaal uitgedroogd in een
weitje stonden. Of van de bouvier, die achtergelaten was in een te hete auto.
Ze zullen het meteen accepteren en niet meer doorvragen. Maar de
eigenlijke reden waarom ze hun werk niet heeft nagekeken is natuurlijk
alles wat ze gisteravond te weten is gekomen in de dierentuin. Toen ze
eindelijk thuiskwam, had ze echt geen puf meer om na te kijken.
Peinzend wandelt ze door de klas. Zal ze het vertellen, of niet? Als ze het
vertelt, willen de kinderen er natuurlijk meteen iets aan doen en dat kan
niet. Behalve de kinderen zal niemand het verhaal van een mol geloven. En
als meester Snor erachter komt dat zijn nieuwe juf soms de halve nacht
boven de stad vliegt… Hij zou een rolberoerte krijgen als hij wist hoe vaak
ze met beesten in de weer is. Nadat Wilhelmina de kip in de klas was
geweest, liet hij het lokaal twee keer dweilen. En dat terwijl Wilhelmina
maar één poepje had gedaan: op de tafel van Bo. Juf Josje schudt de
gedachte aan meester Snor weer van zich af. Ze wil in elk geval niet meer
onder schooltijd wegvliegen. Dat is het minste wat ze kan doen om het
allemaal een beetje overzichtelijk te houden.
‘Waarom heb je onze sommen niet nagekeken?’ Mimoen kijkt juf Josje
vragend aan.
Ze glimlacht. Ze had al gedacht dat hij het zou zijn die daarom zou vragen.
Ineens besluit ze om alles te vertellen. Het is niet eerlijk om zo’n groot
geheim voor de kinderen te hebben.
‘Juf?’
‘Eh… ja, ik kom eraan.’ Ze pakt haar stoel op wieltjes en rijdt naar het
midden van de klas.
‘Fijn, een verhaal!’ roept Toby en hij klapt zijn schrift dicht. ‘Luister,’ zegt
juf Josje. ‘Nee, niet nu!’ zegt ze er meteen achteraan. Maar het is al te laat.



Het is luid en duidelijk te horen.
‘Help, we verdrinken!’

‘Dat valt vast wel mee!’ roept juf Josje boos. Waarom houden ze nou nooit
eens rekening met wat zíj aan het doen is?
‘We kunnen niet zwemmen!’
‘Is het een huisdier?’ vraagt Mimoen.

Juf Josje schudt haar hoofd. Ze hoort meteen wat voor dieren het zijn.
Ze heeft vaker varkentjes gered. En dit zijn nog maar piepjonge biggetjes,
zo te horen.

‘Is het een boerderijdier?’ vraagt Bo, alsof ze een dierenraadspelletje
doen waarbij je alleen maar ja en nee mag zeggen.

‘Ja,’ zegt juf Josje. ‘Ik wilde jullie iets belangrijks vertellen, maar…’
‘Blllup!’
Juf Josje schudt haar hoofd, alsof dat helpt.
‘Ga maar,’ zegt Toby.
‘Ik weet het niet,’ zegt juf Josje. ‘Misschien is het al te laat.’
‘Schiet op dan!’ roept Mila boos.
Eindelijk staat juf Josje op van haar stoel, graait in de richel op het bord en
vindt een half opgegeten krijtje dat ze gauw in haar mond steekt.



De kinderen vinden het elke keer weer een mooi gezicht hoe hun juf
verandert in Superjuffie. Razendsnel draait ze rond tot ze het strakke groene
pak aan heeft, dan steekt ze haar arm in de lucht en vliegt weg. En dat
allemaal in een paar seconden.

Het is niet ver, maar wel vies. Bij een oude boer net buiten de stad zijn twee
biggetjes in een gierput gevallen. De gierput is aan de rand van de stal. Een
donkere stal tjokvol biggen. Als Superjuffie de biggetjes uit de stront
gehaald heeft, twijfelt ze even. Ze kan ze weer terugzetten in de stal. Maar
Superjuffie weet maar al te goed welk lot hun wacht: in de donkere stal
blijven, tot ze dik genoeg zijn en dan als hamlapje eindigen in de
supermarkt.
‘Neem ons mee,’ zegt het kleinste biggetje. ‘Het is hier niet fijn.’
Superjuffie kijkt in de pientere oogjes van de beestjes. Ze zijn niet veel
groter dan een flinke kat. Hun neusjes zijn zo rond als een poffertje en ze
hebben van nature grappige hakjes aan. Superjuffie denkt aan haar tuintje.
Er is echt geen plek voor twee biggetjes. Maar dat is er in deze volle stal
ook niet.
‘We heten Patsy en Julia,’ zegt het andere biggetje. ‘We zijn zusjes.’
‘Oké dan, ik verzin er wel wat op,’ mompelt juf Josje.
‘Yes!’ zeggen Patsy en Julia tegelijk.
‘Sorry allemaal,’ zegt Superjuffie, terwijl ze nog één blik in de rampzalige
stal werpt.
Zo snel als ze kan met twee biggetjes onder één arm vliegt ze terug naar
school. Zal ze eerst terugveranderen buiten de school en dan naar binnen
gaan? Ach nee, het is al zo vaak goed gegaan. Met volle vaart suist ze op
haar raampje af en sierlijk landt ze voor het bord. In hooguit drie seconden
verandert ze terug in juf Josje en… kijkt recht in de ogen van Hakim.





De anders zo gevatte conciërge weet even niet wat hij moet zeggen. Met
open mond staart hij naar juf Josje.
De kinderen kijken gespannen toe hoe dit af gaat lopen. Als hij maar niet
meteen naar meester Snor rent…
‘Dit is niet normaal!’ roept Hakim eindelijk. ‘Dit is… dit is…’
‘Superjuffie!’ roept de klas in koor.
Hakim kijkt lachend naar juf Josje, die op haar beurt heel ongelukkig voor
zich uit staart. Patsy en Julia zitten bibberend onder haar jasje en maken
zachte piepgeluidjes.
‘Doe je dit vaker?’ vraagt Hakim.
Juf Josje haalt haar schouders op. ‘Dit was de laatste keer,’ zegt ze. ‘Ik wil
niet meer onder schooltijd wegvliegen. Als meester Snor erachter komt dat
ik mijn klas in de steek laat, dan ben ik mijn baan kwijt.’
‘Als je kunt vliegen, moet je vliegen,’ antwoordt Hakim, alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is.
‘Je stinkt, juf,’ zegt Toby plotseling.
Juf Josje lacht. ‘Sorry, Toby. De geur blijft vaak nog even hangen als ik ben
terugveranderd.’
‘Wat heb je onder je arm?’ vraagt Bo.
‘Ah, wat lief!’ roepen de kinderen als Patsy en Julia hun poffertjessnuitje
laten zien. Ze knorren tevreden, nu ze eindelijk onder die jas vandaan
mogen.
‘Een minivarkentje!’ roept Toby opgetogen.
‘Het zijn er twee,’ verbetert Mimoen hem.
‘Ze lagen te verdrinken in een gierput,’ legt juf Josje uit. Voorzichtig zet ze
Patsy en Julia even op de grond. De twee beginnen meteen nieuws -gierig
rond te scharrelen.
‘Daar komt meester Snor!’ roept Gijs ineens.
‘O nee!’ roept juf Josje. Gauw pakt ze Patsy en Julia weer van de grond, die
nu verontwaardigde piepgeluiden laten horen.
‘Geef hier,’ zegt Hakim plotseling. Hij kiept met veel lawaai zijn
gereedschapstas om op de vloer en pakt de biggetjes van juf Josje over. Een



paar tellen later ritst hij de tas dicht en precies op dat moment zwaait de
deur open.



‘Wat is hier aan de hand?’ zegt meester Snor.
‘Ach meester Snor, ik maakte me even boos,’ zegt Hakim. ‘Ik kwam hier
om eindelijk dat deurtje dat zo klemt te maken, ontbreken de juiste
schroefjes!’ Hij praat net iets te hard, terwijl hij naar de ravage op de grond
wijst. Uit zijn tas klinkt een gesmoord gepiep.
‘Welk deurtje, van welk kastje?’ vraagt meester Snor.
Mimoen vliegt van zijn stoel. ‘Deze, meester!’ roept hij. Met zichtbaar
overdreven moeite doet hij de deur van de knutselkast open.
Meester Snor kijkt er een beetje vreemd naar. ‘Moet je daar dan zo veel
lawaai bij maken, Hakim? Ik hoorde het helemaal in mijn kantoor.’
‘U hebt gelijk,’ zegt Hakim, terwijl hij zijn tas stevig tegen zich aan drukt.
‘Ik ga gauw die schroefjes zoeken, dan maak ik heel stilletjes die deur en
ruim ik de rommel op.’ Hij loopt met een grijns langs meester Snor en gaat
gauw de gang op.
Meester Snor kijkt hem hoofdschuddend na. ‘Rare kwibus,’ mompelt hij.
Dan snuffelt hij met zijn neus in de lucht. Zijn snor gaat heen en weer, als
een konijnenneusje. ‘Het stinkt hier naar beest,’ zegt hij.
‘Ik had vanmorgen geen tijd meer om te douchen,’ verontschuldigt juf Josje
zich.
Meester Snor kijkt haar vies aan. ‘Ik zou liever willen dat je je helemaal
niet meer met die beesten inliet,’ zegt hij. ‘Ook niet vlak voor schooltijd.’



De krant

Meester Snor is nog maar net weg, of Hakim komt de klas weer in. Juf Josje
baalt verschrikkelijk dat hij haar geheim weet. De conciërge is een
kletskous en een grappenmaker. Zou hij het wel voor zich kunnen houden?
Ze ziet de krantenkoppen al: vliegende juf laat klas alleen. ‘Zo,’ zegt
Hakim met zijn vrolijke lach. Hij zet zijn gereedschapstas op de grond en
begint de losse rommel er weer in te stoppen.
‘Wat heb je met ze gedaan?’ roept Mila door de klas.
‘Patsy en Julia zitten in mijn werkhok,’ zegt Hakim. ‘Ik heb ze een lege
doos gegeven, er wat aarde in geschept en ze mijn middagboterhammetjes
geschonken. Volgens mij hebben ze het best naar hun zin.’
‘Ga je ze houden?’ vraagt Toby.
‘Nou,’ zegt Hakim, ‘daar wil ik het graag met jullie juf over hebben.’
Juf Josje kijkt onwillig naar Hakim. Hij is best knap, dat wel. Maar ze vindt
dat hij veel te jolig doet.
‘Wat doe jij zoal met je geredde dieren?’ vraagt Hakim.
‘Gewoon,’ zegt juf Josje en ze haalt haar schouders op. ‘Als ze erbij passen,
dan hou ik ze en anders zoek ik een plekje voor ze bij een kinderboerderij
of dierentuin. Soms hou ik ze tot ze opgeknapt zijn en vaak kan ik ze ook
ter plekke helpen.’
‘Juist ja,’ zegt Hakim. ‘Ik weet niet wat je allemaal thuis hebt…’
‘Een kat, een cavia, drie schildpadjes, een dwergkonijntje, een zwijgzame
papegaai, twee tamme muizen, een bejaarde chinchilla, een gehandicapte
duif, een vis, een kip, een eendje en vier wandelende takken,’ zegt Bo, alsof
ze dagelijks bij juf Josje over de vloer komt.



‘Zo te horen past daar geen biggetje meer bij,’ zegt Hakim.
‘Nee, eigenlijk niet,’ antwoordt juf Josje eerlijk.
‘Weet je wat,’ zegt Hakim, ‘ik breng ze naar mijn broer en schoonzus, die
hebben een boerderijtje net buiten de stad.’
‘En eh… hoe zeg je dan dat je aan de biggetjes komt?’ vraagt juf Josje.
‘Gekregen van een Superjuffie die ermee aan kwam vliegen in een
knalgroen pakje,’ zegt Hakim droog. Hij knipoogt naar de kinderen, maar
dat ziet juf Josje niet.
‘Ik breng ze wel naar de kinderboerderij vanavond,’ zegt ze.
‘Grapje,’ zegt Hakim. ‘Ik verzin wel wat, daar ben ik goed in.’
Juf Josje draait zich om naar de kinderen. ‘Zeg eens eerlijk,’ begint ze, ‘wie
van jullie heeft thuis verteld van Superjuffie?’
Je kunt een krijtje horen vallen, zo stil is het ineens.



‘Wie?’ dringt juf Josje aan. Haar stem klinkt scherp.
Aarzelend gaan er een paar vingers omhoog. ‘En, wat zeiden ze?’ vraagt

juf Josje.
‘Mijn broers lachten me uit,’ antwoordt Gijs, terwijl hij naar zijn tafel

staart.
‘Mijn moeder zei dat ik eens op moest houden met dat gedweep met die

beesten,’ fluistert Bo.
‘Mijn zus zegt dat ik te veel fantasie heb,’ zegt Mila verontwaardigd.

‘Zie je wel,’ zegt juf Josje, ‘of ze geloven je niet, of ze gaan raar doen,
zoals in mijn oude woonplaats. Eerlijk zijn kan niet, maar ik ben dat
stiekeme gedoe ook zat.’ Ze kijkt Hakim aan. ‘Dit was de laatste keer. Ik
doe het niet meer.’ Ze weet het ineens heel zeker. Het is afgelopen met
Superjuffie. Tenminste, onder schooltijd. En misschien ook wel daarbuiten.
Als ze zo doorgaat blijft ze altijd een ongetrouwde vrouw, zonder baan en
met een huis vol dieren. Wie wil er nou een vriendinnetje dat wegvliegt als
je net aan het zoenen bent? Nou dan. Juf Josje voelt zich vreemd lekker, zo
kordaat moet ze vaker zijn.

‘Hakim, bedankt voor je hulp,’ zegt ze. ‘Maar nu moeten we aan de
slag. Pak allemaal je taalboek en maak je weektaak. Ik wil dat iedereen zijn
taak vandaag nog af heeft.’

‘Voel je je wel goed, juf?’ vraagt Toby bezorgd.



‘Ik voel me prima,’ zegt juf Josje en ze slikt boos een plotselinge brok
in haar keel door.
Lisa zit zachtjes te huilen. En ook Bo en Mila kijken verwijtend naar hun
juf. Gijs eet zonder het te merken zijn potlood op en een paar andere
kinderen staren ongelovig voor zich uit.

‘Juf?’ Toby staat bezorgd bij het bureau van juf Josje.
Ze kijkt op.
‘Je hebt een wondje bij je hoofd. Hoe komt dat?’
Juf Josje voelt aan het plekje op haar voorhoofd. Ze denkt aan de afgelopen
nacht en veegt een traan uit haar oog. Natuurlijk kan ze de dieren niet in de
steek laten.
‘Ik eh…’ zegt Hakim. Hij haalt een krantenartikel uit zijn broekzak.
‘Eigenlijk kwam ik net binnen om dit te brengen. Het gaat over de
dierentuin, en ik dacht, misschien interesseert het je. Ik had het voor je
uitgeknipt, terwijl ik toen nog niet eens wist dat je…’



Juf Josjes ogen schieten over de pagina. ‘Niet waar!’ roept ze, terwijl ze de
kop van het artikel leest.
‘Lees voor, juf Josje, lees voor!’ roept Bo.
Juf Josje schraapt haar keel en leest:

 

Meneer Jan heeft tijger gestolen

Gisteravond kwam mevrouw Engelenhaar naar het hoofdbureau met de
agenda van meneer Jan. Edna Engelenhaar verklaarde dat ze de agenda
toevallig heeft gevonden, toen ze een doos met oud papier liet vallen. Ze
is meteen naar het bureau gekomen. In de agenda staat: tijger inleveren,
maandagmorgen 7.00 uur. Vertrek naar Nieuw-Zeeland, 12.00 uur met de
KL747 vanaf Düsseldorf.
De politie heeft na onderzoek vastgesteld dat het inderdaad de agenda en
het hand-schrift van meneer Jan betreft. Bij wie hij de tijger ingeleverd
heeft is niet bekend, noch wat er met het dier is gebeurd. Op de
passagierslijst van de betreffende Boeing staat geen meneer Alleman. De
kans is groot dat hij met een vals paspoort heeft gereisd. De politie van
Nieuw-Zeeland is op de hoogte gesteld van zijn signalement.

Juf Josje laat de krant op haar schoot vallen en veegt met haar mouw langs
haar ogen. ‘Het is niet waar.’
Hakim kijkt haar bezorgd aan. Even lijkt het of hij een arm om haar
schouder wil leggen, maar hij doet het toch niet. ‘Volgens mij weet jij
meer,’ zegt hij.
Juf Josje knikt.
‘Vertel,’ zegt Bo.
‘Niemand zal me geloven.’
‘Vertel!’ beveelt Mila.
Juf Josje plukt aan haar vest. ‘Oké dan. Vannacht heb ik een mol gered uit
de tuin van de directeurswoning in de Stadsdierentuin,’ begint ze. En ze
vertelt hoe ze het huis is binnengeslopen, over het telefoongesprek en wat
ze gehoord heeft van Willem, de kat van meneer Jan.



‘Hij is dus ontvoerd!’ roept Gijs. ‘Dat denk ik wel,’ zegt juf Josje.
‘We moeten iets doen, voor er nog meer dieren verdwijnen!’ roept Mila.
‘We bellen de politie!’ schreeuwt Toby.

Juf Josje zegt niks, ze schudt alleen maar haar hoofd.
‘We hebben geen bewijs.’
‘Je hebt het toch zelf gehoord?’ zegt Lisa zacht.
‘Ja, van een kat en een mol,’ antwoordt juf Josje. ‘Ze zien me al aan -

komen op het politiebureau.’
Daar is iedereen stil van.
‘Iedereen denkt dat ze een geweldige directrice is,’ zegt Aisa somber.
‘Waarom geloven de mensen dan ook zomaar wat er in de krant staat?’
vraagt Mimoen.
Op dat moment gaat de deur open en meester Snor stapt binnen.
‘Ben je hier nou nog steeds,’ zegt hij tegen Hakim. ‘Ik heb je nodig. Is die
kastdeur al gemaakt?’
De kinderen en Hakim weten even niet waar hij het over heeft, zo zitten ze
in het verhaal van juf Josje.
‘Wat is er nú weer aan de hand?’ vraagt meneer Snor, als hij al die bedrukte
gezichten ziet.
‘Eh…’ begint Hakim. ‘We… eh… juf Josje…’



‘Juf Josje had beloofd dat we op schoolreisje naar de dierentuin mochten,’
zegt Mimoen plotseling. ‘Maar nu zegt ze ineens dat het alleen mag als
iedereen een negen of hoger voor zijn taaltoets haalt.’
‘Dat lukt me nooit!’ roept Toby boos.
Meester Snor kijkt naar juf Josje. Die heeft intussen haar neus gesnoten en
kijkt streng naar haar klas.
‘Ik kan niet met jullie naar de dierentuin als jullie een simpel woord als
papegaaienkorrelversnipperaar niet goed kunnen spellen,’ zegt ze ernstig.
Aisa steekt haar vinger op.
‘Ja, Aisa?’ zegt juf Josje.
‘Korrel is met dubbel r en versnipperaar met dubbel p,’ zegt Aisa.
‘En papegaai is met één p, omdat de a in papegaai een lange klank is,’ vult
Mimoen aan.
‘O ja, nu je het zegt!’ roept Toby. Zonder dat meester Snor het ziet, tikt hij
gauw tegen zijn voorhoofd.
Bo steekt haar vinger op. ‘Zullen we dan nu beginnen?’ vraagt ze. Hakim
lacht en maakt een buiging. ‘Als de kast weer klemt, roep je me maar.’

Meester Snor loopt nog even naar juf Josje. ‘De klas heeft inderdaad nog
een schoolreisje tegoed,’ zegt hij. ‘En ik waardeer dat je de kinderen zo



hard laat werken. Wanneer zouden jullie willen gaan?’ ‘Vrijdagmorgen,’
zegt juf Josje zonder aarzelen.

‘Dan willen we graag naar de Stadsdierentuin.’ ‘Weet je het zeker?’
vraagt meester Snor. ‘Er is daar van alles aan de hand. Ik heb liever niet dat
je met je klas in moeilijkheden komt.’

‘Ze willen niets anders,’ zegt juf Josje verontschuldigend. ‘Willen jullie
niet liever naar een pretpark?’ vraagt meester Snor verbaasd aan de klas.

‘Wij willen naar de Stadsdierentuin!’ roept de hele klas. ‘Oké, oké, ik
zal zorgen dat het geld vrijdagmorgen klaarligt,’ zegt meester Snor.



Animali Dormit

Juf Josje zit aan haar middagthee. Poes Peer ligt te soezen op haar schoot.
De cavia en de chinchilla knabbelen tevreden aan hun verse worteltjes.
Wilhelmina scharrelt wat rond in de tuin. Ze heeft haar eigen kippen -
huisje, waar Dammie soms ook gebruik van maakt. Wat Wilhelmina weer
liever niet heeft, maar duiven zijn nu eenmaal erg brutaal.
De mol zit in een oude konijnenren. Hij oefent voorzichtig weer met
graven. Op een laag tafeltje spettert het eendje Piep in een oranje
kinderbadje. Toevallig staan er een moedereend met drie babyeendjes op



getekend. Het is het badje waar juf Josje vroeger zelf ook in rondspetterde.
Piep heeft het erg naar zijn zin, hij is al flink gegroeid. Binnenkort kan hij
in de parkvijver gaan wonen. Juf Josje glimlacht bij de gedachte aan het
gele eendje in haar la. Ze vond het toen al ingewikkeld om Superjuffie te
zijn, niet wetende dat het allemaal nog veel ingewikkelder zou worden…
Ze pakt een pen en kijkt de taaltoets na die de kinderen vandaag gemaakt
hebben. Het is een makkelijk werkje, want er zijn bijna geen fouten
gemaakt. Wat meester Snor niet wist, is dat het een toets was waarbij ze
mochten overleggen en afkijken zoveel ze maar wilden.
Na een tijdje legt ze het nagekeken werk op haar bureau en slaakt een zucht.
Ze hebben hun schoolreisje heus verdiend, maar het zit haar toch niet
helemaal lekker. De kinderen denken dat ze het mysterie van de tijger wel
even zullen oplossen met een bezoekje aan de dierentuin. Maar zo simpel is
het niet. En bovendien, het is nu woensdag en ze gaan pas vrijdag. Dan is
het misschien al te laat.
Ze zou het liefst weer met Willem praten, misschien is hij intussen wat te
weten gekomen. Of zal ze anders toch naar de politie gaan? Ze weet niet
eens waar de tijger is, ze heeft geen enkel bewijs dat mevrouw Engelenhaar
erachter zit. En Edna Engelenhaar heeft wel bewijs dat meneer Jan het heeft
gedaan. Wat is het toch allemaal moeilijk! Plotseling vliegt Dammie
geschrokken op en Wilhelmina fladdert luid tokkend door de tuin. Peer
springt blazend van haar schoot.
De oorzaak van de opschudding is een stevige rode kater, die op de rand
van de schutting gesprongen is. Hij heeft een flinke wandeling achter de
rug, zo te zien.
‘Willem! Ben je helemaal hierheen komen lopen?’ zegt juf Josje. Ze pakt
gauw de bakjes van Peer en zet ze onder de schutting. ‘Kom maar, je moet
even wat eten.’
Onder luid protest van Peer begint Willem van Peers water te drinken en
van de brokjes te eten. Als hij klaar is kijkt hij juf Josje aan, en begint te
miauwen.
‘Lieverd, ik kan je niet verstaan als ik gewoon ben,’ zegt juf Josje. Willem
trekt zich er niks van aan. Hij springt weer op de schutting en blijft
miauwen.
‘Volgens mij wil je dat ik met je meega,’ zegt juf Josje. ‘Wacht even, ik pak
mijn jas.’ Snel holt ze naar binnen en grist haar jas van de kapstok. Ze stopt
een heel pakje krijtjes in haar jaszak, voor het geval dat.



Dan geeft ze Peer een aai over zijn kop en loopt door het hekje de tuin uit.
Willem is aan de andere kant van de schutting gesprongen en wacht tot ze
hem volgt.

Het is een vreemd gezicht, maar de meeste mensen zijn zo druk met hun
eigen weg, dat ze niet zien dat er een rode kat dwars door de stad loopt, op
de poten gevolgd door een jonge vrouw.
Als ze bij de dierentuin aankomen, loopt Willem gewoon door de spijlen
van het hek naar binnen. Pas als hij al voorbij de dromedarissen is, ziet hij
dat juf Josje hem niet meer volgt. Hij wandelt weer terug en blijft bij het
hek zitten wachten tot ze een kaartje heeft gekocht. Maar dat gaat helaas
niet zo makkelijk.
Mevrouw, het is al kwart voor vijf, de dierentuin gaat zo sluiten,’ zegt de
jongen achter de kassa.
‘Ik wil maar heel eventjes naar binnen,’ antwoordt juf Josje.
‘U komt niet verder dan de apen, dan wordt er alweer omgeroepen dat u
zich naar de uitgang moet begeven,’ houdt de jongen vol.
‘Als ik betaal, krijg ik een kaartje en dan maak ik zelf wel uit of ik een
kwartier lang genoeg vind,’ zegt juf Josje. Deze jongen werkt op haar
zenuwen. Vooral omdat ze ziet dat Willem ongeduldig zit te kijken bij het
hek.
De kassajongen zit achter glas, maar onderaan is een opening in de vorm
van een halve voetbal. Daardoorheen kun je je geld wisselen voor kaartjes.
Juf Josje ziet de kaartjes op de rol zitten. Ze denkt niet langer na en legt een
tientje in het gat, steekt haar hand erdoorheen en trekt een kaartje van de
rol.



‘Hé!’ roept de jongen.
Maar ze rent al naar het hek, steekt haar kaartje in het daarvoor bestemde
kastje en dan kan ze eindelijk naar binnen. Willem holt alweer voor haar uit.
Bij de brug over het flamingo-eiland ziet ze mevrouw Engelenhaar staan.
Die wordt alweer omringd door mensen en een camera van Stadsteevee. ‘Ik
hou van alle dieren…’ hoort ze Edna Engelenhaar zeggen. Juf Josje wil het
liefst stoppen om de nepdirectrice in het water te duwen, maar ze mag
Willem niet uit het oog verliezen. Ze volgt hem tot de directeurswoning.
Willem loopt langs de zijkant van het huis de tuin in. De tuin waar ze gister
avond de mol heeft gered. De rode kater gaat naar het schuurtje achterin.
Daar begint hij te mauwen en tegen de deur te krabben.



‘Wat wil je me vertellen?’ vraagt juf Josje, terwijl ze aan de deurklink voelt
of hij meegeeft. Natuurlijk zit hij op slot. Ze loopt om de schuur heen, aan
de achterkant zit een raam, misschien kan ze daar doorheen kijken. Het
raampje is te hoog voor haar, zelfs met hakken. Wat jammer dat ze niet over
Superjuffiekracht beschikt, dan zou ze zich op kunnen hijsen aan het kozijn.
Nu moet ze iets zoeken om op te staan. Ze pakt de vuilnisbak en rijdt hem
naar het raampje. Ze klimt erop en dan kan ze op haar gemak de schuur in
kijken. In de hoek staat een blik zo groot als een biervat. Het zonnetje
schijnt precies naar binnen waardoor ze extra goed kan lezen wat er op het
etiket staat:

ANIMALI DORMIT
narcoticumvulling voor dieren

Brengt het dier in diepe slaap zonder gevaar voor verstikking.
Eenvoudig toe te dienen met bijgeleverd pistool en pijltjes.

Let op: alleen te gebruiken door ervaren dierenartsen:
een verkeerde dosis kan fatale gevolgen hebben!



Juf Josje moet zich stevig vasthouden aan het raamkozijn om niet te vallen.
Als ze het etiket nog eens gelezen heeft, springt ze van de vuilnisbak en
rijdt hem weer terug. Ze aait Willem over zijn kop. ‘Bedankt,’ zegt ze. ‘Ik
heb geen flauw idee wat ik hieraan moet doen, maar toch bedankt.’
Dan kijkt ze naar het huis van meneer Jan. Zou de deur open zijn? Edna
Engelenhaar was net nog aan de andere kant van de dierentuin, omringd
door camera’s. Ze zou dus kunnen proberen om binnen te kijken. Misschien
kan ze iets vinden, een bewijs. Ze loopt naar de keukendeur, maar die zit op
slot. Automatisch kijkt ze omhoog. Boven de keuken is een plat dakje en
daar weer boven is een raam. Dat raam staat open. Vliegen gaat sneller,
maar ze zal nu via de regenpijp moeten. Ze bedenkt zich niet langer, klemt
haar handen om de lange grijze buis en trekt zichzelf omhoog. Als ze op het
platte dak is, sluipt ze naar het raam en klimt naar binnen.



Een vreemd boodschappenlijstje

Juf Josje staat met kloppend hart in de kamer. Dit is, of eigenlijk was, de
werkkamer van meneer Jan. Zijn computer is aan de kant geschoven en er
staat een laptop. Daarnaast ligt iets waar juf Josje nauwelijks naar durft te
kijken. Het ziet eruit als een voorbeeld van een gordijnenwinkel. Het is een
waaier met allemaal stofjes waar je uit kunt kiezen. Alleen zijn dit geen
gordijnstofjes… Ze steekt trillend haar hand uit om te voelen of haar
vermoeden juist is. Er bestaat ook stof met daarop een tijgerprint of
zebraprint. Maar ze voelt het direct: dit is geen stof, dit is vel. Dierenvel.
Op het bureau liggen allerlei papieren. Juf Josje begint er voorzichtig tussen
te bladeren. Er valt een kaartje uit dat aan de ene zijde is bedrukt met
zebraprint. Aan de andere kant staat:

ZOEKT U EEN MOOI EN VOORAL LEVENSECHT VEL?

Dierenhuiden vindt u via

velletjes.nl
DISCRETE HANDEL IN DIERENHUIDEN.

VOLLEDIGE ANONIMITEIT VERZEKERD.
ALTIJD VERSE VELLEN, UIT NARCOSE GEVILD,

MINDER DAN ZES UUR VOOR DE LEVERDATUM.

Velletjes.nl. Vreselijk. Zou dat het lot van de tijger zijn? Ineens wil juf Josje
weg. Ze moet nu niet gepakt worden door mevrouw Engelenhaar. Die is
gevaarlijk, dat is duidelijk. Juf Josje stopt het visitekaartje in haar zak en
schikt de stapel papieren zo dat het lijkt of er niemand aan gezeten heeft.
Eén blaadje steekt er de hele tijd vervelend uit, ze trekt het onder de stapel
vandaan. Wat ze dan ziet, doet haar maag omkeren. Het is een soort getypt
boodschappenlijstje. Een heel vreemd boodschappenlijstje.



1 tijger
2 giraffen
1 olifant
10 wasberen
5 krokodillen
4 zebra’s
1 gnoe
1 dromedaris
5 slangen
4 luipaarden
2 leeuwen
2 kamelen

Met trillende vingers vouwt juf Josje het blaadje op en stopt het bij het
visitekaartje in haar zak. Als dit niet genoeg bewijs is voor de politie, dan



eet ze haar Superjuffiemantel op.
Op dat moment klinkt er uit de verte een omroepstem. ‘Dames en heren, de
dierentuin gaat over een paar minuten sluiten. Wilt u zich allemaal naar de
uitgang begeven?’
‘Graag,’ mompelt juf Josje.
Ze loopt naar het raam en klimt er weer doorheen. Razendsnel laat ze zich
via de regenpijp naar beneden zakken.
Onder aan de regenpijp staat Willem. Hij kijkt haar met grote ogen aan. Juf
Josje bukt even om hem te aaien. ‘Dank je wel, jongen.’
Willem geeft haar een kopje en springt lenig via de vuilnisbak en het
schuurtje in een boom.
Juf Josje loopt de tuin uit en gaat zo snel ze kan door de dierentuin naar de
uitgang.
Het is rustig in de dierentuin, de mensen van Stadsteevee zijn ook op weg
naar de uitgang. Vanuit haar ooghoeken ziet juf Josje Edna Engelen -haar
staan, voor het hek van de zebra’s. Als je niet beter zou weten, zou je
denken dat mevrouw Engelenhaar vol liefde naar de dieren staat te kijken.
Maar juf Josje weet wél beter…
Onderweg maalt ze dat haar hersens ervan kraken. Straks is er een bijna
lege dierentuin. Zou meneer Jan dan weer tevoorschijn komen? Waar is hij?
Of zouden ze hem vermoord hebben… Nee, dat zal toch niet? Op het
vliegtuig naar Nieuw-Zeeland gezet misschien? Ze gaat steeds harder
rennen. Tot ze bij het politiebureau is en naar binnen stormt.



Er zit een agent achter een bureau.
‘Ik kom iemand aangeven,’ zegt juf Josje buiten adem.
‘Ho, ho, dat gaat zomaar niet,’ zegt de agent. ‘Wij trekken eerst even een
nummertje.’ Hij knikt naar het nummertjesapparaat naast de lege banken.
‘Maar… er is verder niemand,’ zegt juf Josje.



‘Nee, dat klopt,’ antwoordt de agent. ‘Maar we hebben toch besloten dat we
iedereen een nummertje laten trekken. Anders is het voor de mensen niet



duidelijk wanneer het nou wel en wanneer het niet hoeft. En wij agenten
zijn toch een boegbeeld van duidelijkheid, dat geeft de mensen veiligheid.’
De man glimlacht naar juf Josje en knikt daarna bemoe -digend weer naar
het nummertjesapparaat.
Juf Josje staart hem verbouwereerd aan, onwillekeurig bedenkt ze dat hij op
een spitsmuis lijkt. Ze aarzelt en doet een paar stappen in de richting van
het apparaat. Dan ziet ze een glazen deur met daarop een bordje met
HOOFDCOMMISSARIS.
‘Trek zelf maar een nummertje,’ zegt ze tegen de agent achter het bureau.
En dan stapt ze zonder kloppen de kamer van de hoofd commissaris binnen.
Achter een groot bureau zit een vriendelijk ogende man. Hij is breed en
licht gebruind. Een aardige gorilla, denkt juf Josje.
‘Heeft agent Van Buren u doorgestuurd?’ vraagt hij.
Juf Josje knikt. ‘Ik weet wie er echt achter de verdwijning van de tijger zit.’
‘O?’ zegt de agent verwonderd.
‘Hier is het bewijs.’ Ze reikt hem het boodschappenlijstje en het kaartje aan.
De hoofdcommissaris bekijkt het. ‘Interessant.’
‘U moet iets doen, nu!’
De commissaris kijkt haar aan. ‘Ik heb nog wat meer informatie nodig,’
zegt hij.
‘Dit lijkt me genoeg informatie,’ antwoordt juf Josje.
‘Waar hebt u dit gevonden?’
‘In het huis van meneer Jan, waar nu Edna Engelenhaar woont. Er gaan
waarschijnlijk nog meer dieren verdwijnen.’
‘En was u daar op uitnodiging?’
Juf Josje voelt dat ze rood wordt. ‘Eh… nou, niet speciaal.’
‘Wat bedoelt u daar precies mee? Was u uitgenodigd door mevrouw
Engelenhaar, of niet?’
‘Nee,’ antwoordt juf Josje.
‘U hebt dus eigenlijk ingebroken?’
‘Als u het zo wilt zien, ja,’ zegt juf Josje met tegenzin.
‘Hoe kwam u erbij om in te breken in het huis van mevrouw Engelen -
haar?’ gaat de commissaris onverstoord verder.
‘Ik had via via gehoord dat zij iets met de verdwijning van de tijger te
maken heeft. Dat verhaal over meneer Jan klopt niet, het is allemaal door
haar bedacht.’
‘Via via?’ de commissaris kijkt juf Josje vragend aan.



‘Ja, via eh… Willem. Hij kent de dierentuin op zijn duimpje en had een en
ander opgevangen.’
‘Dan zou ik die Willem ook graag willen spreken,’ antwoordt de
commissaris resoluut. ‘Dit wat u bewijs noemt, is namelijk niet genoeg. Het
zou ook een lijst van aankopen kunnen zijn.’
‘Maar dat kaartje dan!’ roept juf Josje wanhopig uit.
‘Dat kan heel goed een kaartje zijn dat mevrouw Engelenhaar ergens
gevonden heeft. Wist u dat zij al dagenlang niet slaapt omdat ze zich zo’n
zorgen maakt over het lot van de tijger? Ik ken mevrouw Engelenhaar
inmiddels een beetje en ze komt op mij over als een heel sympathieke
mevrouw met haar dierenhart op de juiste plek. Bovendien heeft zij een
agenda gevonden waarin met het handschrift van meneer Jan geschreven
staat dat hij de tijger aflevert. Tot nu toe is dat het beste bewijs dat we
hebben.’
‘Maar hij is onder druk gezet, snapt u dat dan niet? Edna Engelenhaar gaat
velletjes maken van dieren, ik heb het haar zelf horen zeggen aan de
telefoon. Bovendien staat er een grote hoeveelheid narcosemiddel voor
dieren in het schuurtje in de tuin.’ Juf Josje barst zowat van verontwaar -
diging. Ze wou dat ze Superjuffie was, dan zou ze die commissaris nu met
Superjuffiekracht aan zijn boordje naar de dierentuin sleuren.
‘Mevrouw, ik kan onrechtmatig inbreken in andermans huis helaas niet als
bewijs zien. En narcosemiddel in een dierentuin is niet vreemd, dat hoort bij
de standaard uitrusting van de vaste dierenarts, neem ik aan. Maar dat
telefoongesprek waar u het over heeft, hebt u dat opgenomen?’ Juf Josje
schudt verslagen haar hoofd. ‘U kunt mij toch ook gewoon geloven?’ vraagt
ze.
‘Wij politiemannen hebben bewijs nodig. Keihard bewijs.’
Juf Josje staart de man aan. ‘Dus u gaat nu niet naar de dierentuin om haar
te arresteren?’ probeert ze nog.
Nu moet de commissaris hard lachen. ‘Nee. Maar wat u mag doen, is die
Willem van u opbellen en vragen of hij hierheen komt. Misschien heeft hij
een wat helderder verhaal.’ Hij schuift zijn telefoon in de richting van juf
Josje.
Juf Josje staart naar de telefoon. ‘Ik eh… ik weet zijn nummer niet.’ ‘Goed,
dan bellen we even de dierentuin, u zegt dat hij de dierentuin op zijn
duimpje kent. Is hij daar werkzaam, is het een van de oppassers misschien?’
‘Ik kan hem niet bellen,’ zegt juf Josje.



De commissaris kijkt haar niet-begrijpend aan.
Juf Josje aarzelt. De politieman ziet er aardig uit. Maar hij mag niet weten
dat ze met dieren kan praten. Ze kan dus niet vertellen dat Willem geen
mens is, maar een kat… En al zou ze het vertellen, hij gelooft haar toch
niet.
‘Mevrouw?’ De agent kijkt veelbetekenend op zijn horloge. Hij heeft zeker
nog meer te doen.
Juf Josje pakt haar bewijsmateriaal weer van het bureau en stopt het in haar
zak.
‘Als u me niet gelooft, dan heb ik hier verder niks te zoeken. Tot ziens.’



Bezoek in de klas

De volgende ochtend loopt juf Josje naar school. Liever zou ze nu recht -
streeks naar de dierentuin gaan, om meer te weten te komen. Er moet bewijs
komen, maar wat is dat eigenlijk, “bewijs”? Wat Willem vertelt is waar,
maar omdat hij een kat is gelooft niemand hem en dus is het geen bewijs.
Wat er in de agenda van meneer Jan staat lijkt door hem geschreven, maar
het is niet waar. Toch gelooft iedereen het, omdat er geen bewijs is dat het
niet waar is.
Juf Josje is zo hard aan het nadenken dat ze niet doorheeft dat ze al een hele
tijd gevolgd wordt. Als je van een afstandje zou kijken, zie je een drukke
stad. Auto’s, trams, fietsers en gehaaste wandelaars. Daartussen loopt een
kleine juf, op haar laarzen met hoge hakken. Boven haar vliegen duiven.
Niet een, maar twintig, of misschien wel vijftig. Straat in, straat uit vliegen
ze met haar mee. Terwijl juf Josje de school binnen loopt, strijken de duiven
neer op de vensterbanken bij de ramen van haar lokaal.
Als ze haar klas binnen komt, staan alle kinderen voor het raam.
‘Juf, er zitten allemaal duiven buiten!’ gilt Toby.
‘Je moet ze binnenlaten!’ roept Mila.
Juf Josje kijkt naar buiten. Ze twijfelt. Een klas vol duiven blijft vast niet
onopgemerkt.
‘Ze willen je waarschijnlijk iets vertellen,’ zegt Mimoen.
Juf Josje kijkt angstvallig naar het raampje naast de deur van de klas. Als ze
de duiven binnenlaat en meneer Snor komt weer met een of andere smoes
binnen…



‘Zal ik het raampje opendoen?’ vraagt Toby. Hij staat alvast op van zijn
plaats.



‘Wacht even,’ zegt juf Josje. ‘Ik kan ze helemaal niet verstaan als ze nu
binnenkomen, dus het lijkt me beter als we ze buiten laten. Meester Snor…’
‘Het is vast belangrijk,’ onderbreekt Mila haar. ‘Kun je niet gewoon een
hap van je krijtje nemen, misschien lukt het wel.’
Juf Josje kijkt naar de krijtjes op de richel van het bord. Ze zou het kunnen
proberen…
‘Ja, doe het!’ roept Toby.
‘Baat het niet dan schaadt het niet,’ zegt Mimoen.
Juf Josje pakt een krijtje. Het zou handig zijn als ze zou kunnen veranderen
zonder dat ze geroepen wordt. Ze kan tenslotte ook zelf bepalen wanneer ze
weer terugverandert. Dus eigenlijk zou het logisch zijn als het andersom
ook lukt… Maar dan moet ze het wel echt willen. Terugveranderen lukt zo
goed omdat ze niet wil dat iemand haar ziet als Superjuffie.
‘Schiet nou op!’ roept Mila.
Juf Josje draait het krijtje even rond in haar hand en neemt dan een hap. Ze
sluit haar ogen om zich beter te kunnen concentreren. Het kost haar moeite
om het krijtje door te slikken, dat heeft ze normaal nooit. Ik wil Superjuffie
worden, ik wil Superjuffie worden, denkt ze in zichzelf. Even lijkt het of het
bekende schokje door haar arm gaat, maar dat heeft ze zich waarschijnlijk
verbeeld, want er gebeurt verder helemaal niks. Na een tijdje doet ze haar
ogen weer open.
‘Het lukt niet,’ zegt ze teleurgesteld. Ze loopt naar de kraan om de droge
krijtjessmaak weg te spoelen.
‘Laten we ze toch maar binnenlaten,’ zegt Bo. ‘Er is iets belangrijks, anders
zouden ze hier niet zitten.’
Juf Josje kijkt nog eens goed naar de duiven buiten. Ze fladderen inmiddels
allemaal voor het raampje, het Superjuffieraampje. Ze zucht. ‘Oké,’ zegt ze.
‘We laten ze binnen. Héél even.’
Toby vliegt meteen van zijn plaats en rent naar het raampje. Meteen
stromen de duiven naar binnen.
Bo staat op haar tafeltje en maakt foto’s van de duiventroep.
Eén duif maakt zich los van de groep en vliegt recht op het bord af. ‘Kijk
uit!’ roept juf Josje.
Maar het is al te laat. De duif vliegt met een rotvaart tegen het bord. Er
klinkt een doffe klap en dan valt hij naar beneden. Het is Dammie. ‘Help,’
zegt hij zwakjes.



Juf Josje aarzelt geen ogenblik, loopt naar het bord, grist een krijtje van de
rand en eet het op alsof ze een week niet heeft gegeten.
De kinderen en de duiven kijken toe hoe juf Josje in een paar tellen
verandert in Superjuffie.
‘Gaat het?’ vraagt ze aan Dammie.
‘Leef ik nog?’
‘Ja, je bent gelukkig goed terechtgekomen.’
Plotseling fladdert een dikke duif op. ‘Hoera voor dappere Dammie!’ roept
hij.
‘Hoera!’ koeren alle duiven in koor.
Dammie kijkt tevreden rond en legt dan vermoeid zijn kopje weer neer.
‘Het deed ook echt wel zeer,’ zegt hij zacht.
‘Rust jij maar lekker uit, ik doe het woord,’ zegt de dikke duif. Hij hipt naar
Superjuffie en gaat voor haar zitten. ‘We moeten je dringend spreken,’ zegt
hij. ‘Vandaar dat Dammie…’ Hij knikt naar Dammie, die inmiddels door
Bo voorzichtig in een doosje met een handdoek wordt gelegd. De andere
kinderen zijn ook allemaal naar voren gekomen. Iedereen zit nu in een kring
om Superjuffie en de duiven heen.
‘Ja, ja, ik snap het,’ zegt Superjuffie vlug. ‘Wat wilden jullie vertellen?’
‘We weten waar meneer Jan is.’
‘Echt? Waar dan?’ Superjuffie kijkt de dikke duif gespannen aan.
‘Op de zolderkamer van het gibbonhuis.’
‘Opgesloten in zijn eigen dierentuin,’ zegt Superjuffie verbijsterd. ‘Hoe
hebben jullie ontdekt dat hij daar zit?’
‘Omdat kleine Sammie jarig was vandaag,’ zegt de duif, terwijl hij met zijn
vleugel naar een klein duifje wijst. ‘En om dat te vieren gingen we
apennootjes pikken bij de apen. Toen ik ging uitrusten in de dakgoot, zag ik
hem ineens zitten.’
‘Wat zegt hij allemaal?’ vraagt Bo plotseling. Ook de andere kinderen
kijken nieuwsgierig naar hun juf. Ze hebben al vaak gezien dat ze
veranderde in Superjuffie en weer terug in juf Josje. Maar ze hebben haar
nog nooit met dieren horen praten. Het klinkt een beetje alsof ze in een
vreemde taal aan het zingen is. De vogels koeren en kwetteren gewoon als
altijd hun onverstaanbare vogeltaal.
‘Meneer Jan zit opgesloten op de zolder van het gibbonhuis,’ vertaalt
Superjuffie.



De kinderen weten van verbazing een paar seconden niet wat ze moeten
zeggen.
‘Wat zielig,’ zegt Bo eindelijk.
‘Wat een rotmens is die Engehaar toch!’ roept Mila.
‘Engelénhaar,’ verbetert Mimoen haar.
‘Wat maakt dat nou uit,’ zegt Gijs.
‘Laten we hem gaan redden,’ stelt Toby voor. Hij loopt alvast naar de deur.
Maar voor hij de deur open kan doen, gaat hij al vanzelf open. Meester Snor
stapt de klas binnen…

Superjuffie weet niet wat ze moet zeggen. Een paar duiven fladderen op,
maar gaan toch weer zitten. Ook de kinderen durven haast niet te bewegen.
Meester Snor kijkt verbaasd naar het tafereel. ‘Wat is híér aan de hand?!’
roept hij.
‘Ik eh…’ Superjuffie kijkt wanhopig naar haar klas. Dit is het einde van
haar fijne baan. Ze zucht. Als ze de dieren in de dierentuin nog maar kan
redden, dan gaat ze daarna wel weer op zoek naar nieuw werk. Hoe jammer
het ook is, want ze is dol op deze kinderen.



Meneer Snor gaat aan het tafeltje van Toby zitten, het voorste tafeltje in de
klas. Hij laat vermoeid zijn hoofd in zijn handen zakken, wrijft over zijn
haren en kijkt dan weer op.
‘Ik weet niet meer wat ik met je moet, juf Josje,’ zegt hij. ‘De kinderen
behalen uitstekende resultaten, de ouders zijn tevreden want hun kinderen
zijn nooit eerder met zo veel plezier naar school gegaan. Zelfs Toby…’ Hij
kijkt even naar Toby en er verschijnt een beginnende glimlach om zijn
anders zo strenge mond.
‘Maar…’ zegt hij dan ineens weer heel serieus. ‘Eerst een cavia in je klas,
toen een kip in je klas, begin deze week stonk je verschrikkelijk naar mest,
nu weer een hele troep duiven. En wat zie je er trouwens bespottelijk uit.’
Hij kijkt afkeurend naar haar Superjuffiekleren. Superjuffie wrijft verlegen
over haar gladde groene vest.



Ineens staat Bo op. ‘Meester Snor,’ zegt ze, ‘het is eigenlijk mijn schuld,
want ik had net een werkstuk gemaakt over duiven. Wist u dat duiven de
enige vogels zijn die water op kunnen zuigen door hun snavel?’ Meester
Snor kijkt verbouwereerd naar het tengere meisje dat hem nu zo stralend
aankijkt. ‘Eh, nee, dat wist ik niet,’ geeft hij toe.
‘Je kunt duiven ook tam maken,’ gaat Bo verder. ‘Dat heb ik gedaan.
Ik heb er weken op geoefend en ik mocht van Super, eh… juf Josje laten
zien hoe ik ze naar binnen kan lokken.’
Meester Snor pulkt aan de bos haar boven zijn lip. Het heeft de kleur van de
veger die naast het blik in de klas hangt.
‘Zorg dan nu maar dat die beesten weer zo snel mogelijk naar buiten gaan,
Bo,’ zegt hij. ‘En, hoe goed jullie ook allemaal je best doen, dit is de aller-
aller-allerlaatste keer dat ik hier in de klas dieren aantref.’ Hij kijkt
Superjuffie streng aan. ‘En ik heb ook liever dat je in wat gewonere kleren
naar school komt voortaan.’
‘Ja, meester Snor,’ zegt Superjuffie.
Dan staat hij op, werpt nog een blik op het groepje kinderen en duiven voor
in de klas en loopt hoofdschuddend het lokaal uit.

‘Pff, dat ging maar net goed,’ zegt Superjuffie. Ze kijkt naar Dammie, die
alweer iets monterder bij Bo op schoot zit.
‘Zullen we gaan?’ zegt de dikke duif. ‘Meneer Jan zal zo blij zijn je te
zien!’
Alsof hij een startsein heeft gegeven, vliegen alle duiven op.
‘Wacht!’ roept Superjuffie. ‘Ik kan nu echt niet mee.’



‘Waarom niet?’ vragen de duiven.
‘Ik kan niet zomaar mijn klas in de steek laten. Bovendien is het beter om
meneer Jan te bevrijden als de dierentuin gesloten is.’
‘Weet je dat zeker?’
‘Heel zeker,’ antwoordt Superjuffie resoluut. ‘Anders ziet iedereen wie ik
ben en dat wil ik niet. Meneer Jan moet nog even geduld hebben…’
Een beetje teleurgesteld vertrekken de duiven weer door het raam,
nagezwaaid door de kinderen. Als de kinderen zich omdraaien, staat juf
Josje weer voor de klas.
‘Wat zeiden ze nog meer?’ vraagt Bo. ‘Ze keken zo teleurgesteld.’
‘Ze wilden dat ik nu meteen meeging,’ legt juf Josje uit. ‘Maar dat kan echt
niet. Ik ga vanavond heel laat, als het donker is.’
‘Hoe laat precies?’ vraagt Mimoen.
Juf Josje glimlacht naar de kleine professor van de klas. Hij wil alles altijd
precies weten.
‘Halftwaalf lijkt me een goede tijd,’ zegt ze. ‘Dan is het donker en slapen
de meeste mensen.’
‘Maar hoe kom je daar binnen als je geen Superjuffie bent?’ vraagt Bo.
‘Ik weet het niet,’ zegt juf Josje. ‘Ik zal over het hek moeten klimmen.’
‘Of je verschuilt je in de dierentuin tot het nacht is,’ zegt Toby.
Juf Josje kijkt hem verrast aan. ‘Dat is best een goed idee,’ zegt ze met een
glimlach.
Even later lijkt het net of de kinderen hard aan hun weektaak werken, maar
iedereen is met zijn gedachten ergens anders…



De dierentuin in het donker

Juf Josje heeft stijve benen van het stilzitten. Om halfvijf is ze de dierentuin
binnengegaan en zonder dat iemand het zag onder een struik gekropen. Ze
kijkt op haar horloge. Elf uur ’s avonds. Zal ze al tevoorschijn komen? Ze
strekt alvast één been. Dan waagt ze het erop en kruipt op handen en voeten
onder de struik vandaan.
Wat is de dierentuin mooi in het donker! Ze besluit even een rondje te gaan
lopen om haar stijfheid kwijt te raken en zeker te weten dat er niemand is.
Het is vreemd om ’s nachts in de dierentuin te lopen. Er zijn maar een paar
lantaarnpalen, die een zacht licht geven. De meeste dieren zijn in hun
nachtverblijf. Alleen de giraffen lopen rond en trekken aan de blaadjes van
de bomen. De tijgers liggen loom op een steen te slapen. Al die tijd onder
de struik heeft ze geprobeerd een plan te bedenken om meneer Jan te
bevrijden. Maar het enige wat ze kan bedenken is inbre ken bij mevrouw
Engelenhaar om de sleutel van het apenhuis te zoeken. Werd ze nou maar
geroepen door een dier, dan kon ze de deur gewoon openbreken. Of meneer
Jan via het raam bevrijden. Ze voelt in haar zakken. Voor de zekerheid heeft
ze in iedere zak een paar krijtjes gestopt. Plotseling hoort ze geroezemoes.
Geschrokken wil ze de bosjes weer in duiken, maar het is al te laat. Er
komen mensen aan. Van schrik slaakt juf Josje een damesachtig gilletje.
Dan ziet ze wie het zijn. Er staan vier kinderen voor haar neus, en Hakim…
‘Wat doen júllie nou hier?’ roept ze geschrokken uit.
‘Nou, ik wilde eerst alleen gaan,’ zegt Bo.



‘Maar dat vond ik natuurlijk niet goed,’ gaat Mila verder.
‘En omdat ik per ongeluk expres hoorde wat ze van plan waren, dacht ik, ik
ga mee om ze te beschermen,’ zegt Toby.
‘Toen ik dat hoorde leek het me verstandig dat ik ook mee zou gaan, voor
het geval Toby in de problemen zou komen,’ zegt Mimoen.
‘Dus hier zijn we, om jou te helpen.’ Toby kijkt zijn juf stralend aan.
‘Maar… jullie horen in bed te liggen. Als jullie ouders hier achter



komen…’ Heel even kruist haar blik die van Hakim. Hij beantwoordt haar
blik met zijn bekende pretoogjes en haalt zijn schouders op. Alsof hij
zeggen wil: ík kan er niks aan doen!
‘Mijn moeder denkt dat ik bij Mimoen logeer,’ zegt Toby.
‘En ik logeer bij Toby,’ zegt Mimoen.
‘En ik bij Mila,’ zegt Bo.
‘En ik bij Bo,’ zegt Mila.
‘En ik eh…’ begint Hakim.
‘Ik heb gevraagd of Hakim ook mee wilde komen,’ zegt Bo. ‘Meneer Jan
zit natuurlijk achter een gesloten deur. En ik dacht, als jij geen Super -juffie
bent, dan kun je hem misschien niet bevrijden.’
Hakim houdt zijn gereedschapstas omhoog. ‘Zonder ook maar iets te
slopen, krijgt Hakim alle sloten open.’
‘Ja, ja,’ zegt juf Josje lachend. ‘Ik vind het aardig van jullie. Maar
verstandig is het niet. Als ik gesnapt word, dan zijn jullie ook de klos.’
‘Maar daarom zijn we nou juist hier,’ zegt Bo. ‘Als je alles in je eentje moet
doen, is de kans veel groter dat je betrapt wordt. Nu kan er steeds iemand
op de uitkijk staan bijvoorbeeld.’
Juf Josje moet eerlijk bekennen dat ze het eigenlijk wel fijn vindt dat de
kinderen gekomen zijn. En Hakim.
‘Laten we gauw gaan,’ zegt ze.
Zonder nog te praten lopen ze door de donkere dierentuin in de richting van
het gibboneiland. Iedereen kijkt goed om zich heen, bang dat er ineens een
bewaker of, nog erger, de nepdirectrice voor hun neus staat.
Bij de apen is het stil. Het water rond het gibboneiland klotst zachtjes. Ze
kunnen de apen niet zien, het is te donker op het eiland. Hakim begint
meteen aan het slot van de ingang van het apenhuis te morrelen. In een paar
seconden heeft hij de deur open. ‘Na u,’ zegt hij en hij maakt een buiging
voor juf Josje.
Ze kijkt twijfelend naar de kinderen. ‘Bo, ik denk dat het goed is als alleen
jij meegaat, anders schrikt meneer Jan misschien. Jou kent hij goed.’
Bo knikt en stapt monter het apenhuis in. ‘Jullie blijven op de uitkijk staan,’
zegt juf Josje tegen de andere drie. ‘Kan een van jullie op zijn vingers
fluiten?’
‘Ja, ik, keihard,’ zegt Toby en hij brengt zijn vingers al naar zijn mond om
het te demonstreren.



‘Niet nu!’ zegt juf Josje. ‘Alleen als er gevaar dreigt. Fluit dan kort maar
hard op je vingers, oké?’
‘Dat komt in orde, juf,’ zegt Toby plechtig.
‘Ga je mee?’ vraagt juf Josje aan Hakim. ‘Ik denk dat er op de zolder -
kamer ook weer een slot zit.’
‘Daar zullen we dan gauw iets aan doen,’ zegt Hakim.



Het gibbonhuis

Bo stapt als eerste naar binnen, gevolgd door Juf Josje. Hakim zwaait nog
even naar de anderen en doet dan heel zacht de deur achter zich dicht.
In het apenhuis is het heel stil. Een paar apen liggen op de grond in een nest
van stro te slapen.
‘Waar zit meneer Jan nou?’ fluistert Bo.
‘Helemaal boven, volgens de duiven,’ antwoordt juf Josje, terwijl ze over
een slapend aapje stapt.
‘Zou hij gewoon tussen de apen zitten?’ vraagt Bo. Ze bukt om een foto te
maken van een apenmoeder en kindje, die heerlijk liggen te slapen in een
soort hangmatje van touw.
‘Ik denk het niet,’ antwoordt juf Josje. ‘Want dan zou hij ook door het
apenluik naar buiten kunnen en zo ontsnappen via het water.’
‘Er moet ergens een trap zijn, die naar het bovenste kamertje leidt,’ zegt
Hakim.
‘Hier!’ Juf Josje wijst omhoog. Boven aan een gammel trappetje is een
deur. Voor de deur ligt een aap te slapen. Juf Josje herkent hem meteen. Het
is de aap die haar nog wat wilde vertellen toen ze het kleuteraapje naar de
overkant had geholpen. Had ze nou maar naar hem geluisterd! Dan had ze
meneer Jan meteen kunnen bevrijden en was de tijger nooit gestolen. Juf
Josje neemt zich voor om voortaan altijd te blijven luisteren naar wat de
dieren nog te vertellen hebben. De aap wordt wakker als ze hem voorzichtig
over een van zijn lange armen aait. ‘We moeten er even langs,’ zegt ze. ‘We
komen meneer Jan bevrijden.’
De aap komt langzaam overeind en slingert via de trapleuning in één zwaai
naar beneden. Bo staat halverwege de trap met haar fototoestel in de
aanslag. ‘Dat ging veel te snel!’ klaagt ze.
Op de zolderdeur is een bordje gespijkerd. QUARANTAINEKAMER staat erop.
Dat is dus een plek voor zieke apen die niet bij de anderen mogen. Maar nu
zit er geen zieke aap… Met bonzend hart voelt juf Josje of de deur op slot
zit. Ja, natuurlijk.
‘Meneer Jan? Meneer Jan?’ Ze klopt zachtjes op de deur.
Er komt geen antwoord.



Ze klopt nog eens. ‘Meneer Jan, bent u daar?’
Dan horen ze gerommel aan de andere kant van de deur.
‘Wie is daar?’ klinkt het zachtjes.
‘Wij zijn het,’ zegt juf Josje. ‘We komen u bevrijden.’
‘E-echt waar?’ klinkt het ongelovig vanachter de deur. Meneer Jan voelt
aan de klink.
Juf Josje gaat opzij zodat Hakim bij het slot kan. Het is maar een klein
gangetje, dus ze staan vlak bij elkaar. Juf Josje is erg zenuw achtig en ze
weet ineens niet meer hoe dat komt. Is het omdat meneer Jan bijna bevrijd
wordt? Of is het omdat Hakim zo lekker ruikt?
‘Open!’ roept Hakim.
‘Ga jij maar voor.’ Juf Josje wenkt Bo.
Bo hangt haar fototoestel weer om haar nek en duwt voorzichtig de oude
deur open.
Ze stappen binnen in een klein kamertje. Onder het raam liggen een matje
en een slaapzak. Meneer Jan staat midden in de kamer en kijkt bleekjes naar
zijn bezoek.
‘Bo!’ zegt hij dan met tranen in zijn ogen. ‘Hoe heb je me gevonden?’
‘Dankzij Su… eh juf Josje,’ zegt Bo.
Meneer Jan geeft juf Josje een hand. ‘U bent de nicht van de oude meneer
die in het park woonde, is het niet?’
Juf Josje knikt.



‘Hij had het vaak over u,’ zegt meneer Jan.
‘O,’ zegt juf Josje verlegen.
Dan geeft meneer Jan ook Hakim een hand.
‘Dankzij Hakim konden we de sloten openmaken,’ zegt juf Josje.



‘Jullie zijn een goed team,’ zegt meneer Jan.
‘Maar we zijn nog niet klaar,’ antwoordt juf Josje. ‘We moeten mevrouw
Engelenhaar uitschakelen.’
Meneer Jan aarzelt. ‘Dat vreselijke mens zegt dat iedereen gelooft dat ik de
tijger heb gestolen. Ze heeft me gedwongen om in mijn agenda het bewijs
daarvoor te schrijven.’
‘Hoe dan?’ vraagt Bo.
Meneer Jan kijkt naar de grond. ‘Ze gaf me twee dagen lang niks te
drinken. Toen had ik zo’n dorst dat ik alles wel had willen opschrijven voor
een slok water.’ Als hij weer opkijkt staan de tranen in zijn ogen.
‘Ik was niet sterk genoeg om te weigeren,’ zegt hij zacht.
‘Wat een gemeen mens!’
‘Dat is ze,’ beaamt meneer Jan. ‘Door en door slecht.’
‘Kom mee,’ zegt juf Josje. ‘We moeten hier weg.’
‘De politie gelooft me nooit,’ zegt meneer Jan, maar hij loopt wel mee.
‘U bent toch het levende bewijs, nu moeten ze wel,’ stelt juf Josje hem
gerust.
‘Weet u waar de tijger is?’ vraagt Hakim terwijl ze het trappetje af lopen.
Meneer Jan schudt verdrietig zijn hoofd. ‘Ik wil er liever niet aan denken
wat er met Adam is gebeurd. Edna Engelenhaar is een beruchte bont -
handelaarster. Ze is een grote roof aan het voorbereiden. Telkens als ze eten
kwam brengen, zei ze: “Nog een paar nachtjes slapen, dan mag u weer in
uw tuintje wandelen. Maar dan is hij wel een stukje leger dan nu.” En dan
lachte ze heel hard en gemeen.’
Juf Josje huivert bij de gedachte aan een lege dierentuin. Ze wil zo snel
mogelijk doorlopen naar buiten. Maar meneer Jan kan het niet laten om
sommige wakkere apen even gedag te zeggen. ‘Tot later, oude jongen,’ zegt
hij dan. Of: ‘Alles goed, meissie?’



Als ze eindelijk buiten staan, vraagt juf Josje: ‘Zei ze ook hoevéél nachtjes
u nog moest slapen?’
Meneer Jan denkt na. ‘Eerst niet,’ antwoordt hij aarzelend. ‘Maar
gisteravond zei ze: “Nog één nachtje slapen.”’
Juf Josje denkt aan het telefoongesprek. Vrijdagmorgen… Ze zijn dus net
op tijd. Op dat moment wordt ze onderbroken door een hard en schel
gefluit: Toby!
Hij zit vlakbij achter een struik en wenkt dat ze bij hem moeten komen
zitten. Ook Mimoen en Mila zijn erbij.
‘Hallo meneer Jan,’ fluisteren de kinderen.
Meneer Jan glimlacht. ‘Wat fijn dat jullie er zijn,’ zegt hij.
‘Waarom floot je?’ vraagt juf Josje aan Toby.
‘Dat enge mens loopt hier rond, met iets wat op een pistool lijkt. Ze ging
daarheen,’ fluistert Toby. Hij wijst in de richting van de brug langs de
flamingo’s.
‘O nee, ze heeft een verdovingspistool!’ zegt meneer Jan. ‘Het grote roven
gaat beginnen. Wat moeten we doen? Als ze ons ziet, zal ze niet aarzelen
om ons ook neer te schieten.’
Iedereen kijkt nu naar juf Josje.
‘Juf, je móét Superjuffie worden,’ zegt Mila.



‘Ik word alleen Superjuffie als een dier in nood mij roept. Ik kan het niet uit
mezelf, dat weten jullie toch?’ fluistert juf Josje wanhopig.
‘Superjuffie?’ vraagt meneer Jan verbaasd.
‘Stil!’ sist Mimoen plotseling en hij wijst door de struiken naar het pad.
Meneer Jan kreunt zachtjes, Bo valt bijna flauw en juf Josje ontploft zowat
van woede als ze ziet wat er voorbijkomt.
Edna Engelenhaar rijdt langs in een van de wagentjes van de verzorgers.
Het is een groen wagentje met een karretje erachter. Ze ziet er heel tevreden
uit en het is niet moeilijk te raden waardoor dat komt. In het karretje ligt
een dier. Op zijn rug met zijn poten slapjes in de lucht, opgevouwen alsof
hij van pluche is. Het is een van de giraffen.



De jacht is geopend…

‘Te laat, te laat,’ huilt Bo, terwijl ze woedend van frustratie haar camera
weer dichtklapt.
‘Ik ben bang dat je nog wel een kans zult krijgen,’ zegt juf Josje. ‘Maar
zorg alsjeblieft dat ze het niet merkt.’
Dan worden ze opgeschrikt door lawaai in de struik. Er loopt iets in hun
richting!
‘Miauw,’ klinkt het plotseling luid.

‘Willem!’ roept meneer Jan. Hij neemt zijn rode kater in zijn armen. Het
beest ronkt en knort van plezier. ‘Nog een geluk dat ze van jou geen hand -
tasje heeft gemaakt,’ zegt meneer Jan geëmotioneerd.
Juf Josje aarzelt even of ze zal vertellen dat dat maar een haartje scheelde,
maar het lijkt haar toch beter van niet.
‘Wat gaan we nu doen?’ vraagt Toby. Hij bibbert een beetje.
Juf Josje voelt in haar zak. Ze vist een krijtje tevoorschijn. Zal ze het weer
proberen?
‘Ga je het proberen, alsjeblieft?’ smeekt Bo.
‘Denk aan de dieren,’ zegt Mimoen.
‘We kunnen niks doen zonder Superjuffie,’ gaat Mila verder.



‘Als je kunt vliegen, dan moet je vliegen,’ zegt Hakim.
‘Je kunt het, juf, ik weet het zeker.’ Toby geeft haar een klein duwtje, zodat
ze de ruimte heeft.
‘Oké, ik ga het proberen,’ zegt juf Josje. ‘Maar als het niet lukt, dan gaan
we nu meteen naar de politie en dan…’
‘Schiet nou op!’ roept Mila.
Juf Josje gaat midden op het pad staan, steekt voor de zekerheid het krijtje
in zijn geheel in haar mond en concentreert zich. Een paar seconden lang
gebeurt er niks. Juf Josje staat stokstijf op het pad met haar blik op
oneindig. Het ziet er gek uit.



De kinderen zijn vreselijk bang dat de nepdirectrice zo meteen weer
langskomt met haar verdovingspistool.
Bo staat te klappertanden van de zenuwen. ‘Het lukt niet,’ fluistert ze. ‘Ze
moet daar weg,’ fluistert Mimoen. Hij doet al een stapje naar voren om haar
te gaan halen.
‘Wacht even,’ zegt Mila. Ze steekt haar arm uit, zodat Mimoen niet verder
kan.
Juf Josje denkt uit alle macht aan de giraffen en alle andere dieren die straks
verdoofd gaan worden zonder dat ze om hulp kunnen roepen.
‘Ik wil het, ik wil het, ik wil het,’ fluistert ze verbeten. Dan voelt ze het
langzaam opkomen. Veel te langzaam naar haar zin, maar toch. Beetje bij
beetje wordt het sterker, tot ze ineens de kracht door haar lijf voelt gieren en
alles begint te draaien.
‘Jongens, moet je kijken,’ zegt meneer Jan verbaasd.
Juf Josje voelt eindelijk het welbekende schokje in haar linkerarm en dan
komt ze los van de grond.
‘Superjuffie!’ fluisteren de vier kinderen en Hakim opgetogen.
‘Krijg nou apentietjes,’ zegt meneer Jan met open mond.
Superjuffie komt hun kant op gevlogen en landt sierlijk voor hun voeten.
‘Luister,’ zegt ze, alsof het heel normaal is dat ze nu in een knalgroen pak
voor ze staat. ‘Ik ga alle dieren waarschuwen dat ze zich moeten verstoppen
voor Edna Engelenhaar.’
‘Pas je goed op, Superjuffie?’ zegt Toby. ‘Ze mag jou niet raken met haar
stomme pijltjes.’
‘En jullie ook niet,’ zegt Superjuffie. ‘Zorg ervoor dat je je goed verbergt,
tot ik zeg dat je weer tevoorschijn mag komen!’ Dan stijgt ze op. Een
knalgroene streep door de zwarte avondlucht.
Als eerste vliegt ze naar de giraffen. Gek eigenlijk, dat de andere drie
giraffen nog niet geroepen hebben. Maar als ze daar aankomt, ziet ze
waarom. De drie prachtige dieren liggen languit in hun verblijf. Uit hun
lijven steken meerdere pijltjes. Dit gaat helemaal mis! Voor hen kan ze nu
niks meer doen, dus Superjuffie vliegt snel verder en probeert ondertussen
te bedenken welke dieren er allemaal op het lijstje stonden. Schuin achter
de giraffen wonen de luipaarden. Die stonden ook op het lijstje, dat kan niet
missen. Hun vel is zo mooi… Ze vliegt schuin over de nagebootste savanne
waar de luipaarden wonen. Beide luipaarddames liggen boven op een rots:
een makkelijk doelwit voor de pijltjes van Edna Engelenhaar.



‘Jullie moeten je verstoppen, gauw!’ roept Superjuffie terwijl ze aan het
landen is.
‘Hé, Lia, kijk, het vliegende mens!’ Het luipaard waar Superjuffie vlakbij is
geland, is rechtop gaan zitten. Ze ziet eruit als een reusachtige poes.
Superjuffie houdt erg van poezen, maar deze is wat groot. Ze zet voor de
zekerheid een paar stappen achteruit.
De luipaard op de andere rots is inmiddels ook wakker geworden.
‘Ze is het echt!’ zegt ze, terwijl ze zich op haar gemak uitrekt. ‘Ik dacht dat
die duiven maar wat uit hun magere nekjes zaten te kletsen.’



‘Ik ben het echt,’ zegt Superjuffie. ‘Maar als jullie me zo aan blijven staren,
dan zijn jullie straks een vloerkleed of een winterjas, óók echt.’
De twee luipaarden kijken Superjuffie glazig aan.
‘Die nieuwe directrice hier, die is helemaal geen directrice. Ze handelt in
bont, in dierenvellen. Ze wil vanavond een heleboel dieren stelen. De
giraffen zijn al aan de beurt geweest, ze is ze nu aan het inladen in haar
vrachtwagen.’ ‘Waarom éérst de giraffen?’ vraagt Lia beledigd. ‘Hebben zij
een mooier vel dan wij? Met al die uitgelopen vlekken zeker, tsss.’
‘Ik denk dat de giraffen handiger op de route lagen,’ antwoordt Superjuffie
gauw. ‘En het doet er helemaal niet toe, jullie moeten je verstoppen!’
‘Ze heeft gelijk, Lia,’ zegt de andere luipaard.
‘Ik moet verder,’ zegt Superjuffie. ‘Zorg dat je ergens gaat liggen waar
haar pijltjes je niet raken.’
‘Dat zullen we doen,’ antwoordt Lia. ‘Bedankt, Superjuffie!’
‘Geen dank!’ roept Superjuffie, terwijl ze opstijgt en een soepele draai naar
links maakt. Ze krijgt ineens een heel gelukkig gevoel vanbinnen.
Het is fijn om Superjuffie te zijn.

‘Juf, juf, Superjuffie!’
Superjuffie kijkt zoekend om zich heen. Dan ziet ze Bo in een boom,
tegenover het verblijf van de luipaarden. Als een roofdier hangt ze over een
tak, met haar fototoestel in de aanslag.
Superjuffie neemt een scherpe bocht en landt tussen de bladeren op de tak
naast Bo.
‘Jullie zouden je verstoppen tot ik jullie zou vertellen dat het weer veilig is,’
zegt ze bezorgd.
‘We zijn ook allemaal goed verstopt, hoor,’ antwoordt Bo. ‘Maar iedereen
is in de buurt, voor het geval je hulp nodig hebt.’
Superjuffie glimlacht. ‘Ik ben blij dat jullie er zijn,’ zegt ze. ‘Heb je die
nepdirectrice al gezien?’
‘Ja, ze heeft net de andere twee giraffen opgehaald,’ antwoordt Bo. ‘En ze
praatte hardop in zichzelf. Of nee, het was meer zingen eigenlijk.’
‘Wat zong ze dan?’ vraagt Superjuffie.
‘Dat de luipaarden zo aan de beurt zijn,’ zegt Bo met grote verdrietige ogen.
‘En daarom ben ik hier gaan zitten, zodat ik haar op heterdaad kan
betrappen.’
‘Heel dapper van je,’ zegt Superjuffie.



‘Heb je de dieren gewaarschuwd?’ vraagt Bo.
‘Ja, alle dieren van het lijstje. En alle andere dieren ook maar voor de
zekerheid.’
‘Dan mag ze nu komen,’ zegt Bo vastberaden.
‘Ik ga kijken waar ze blijft,’ antwoordt Superjuffie. ‘Doe je voorzichtig? Je
zit best hoog en je kunt niet vliegen, weet je.’
Bo grinnikt. ‘Ik doe dit vaker, ik val heus niet uit de boom.’
‘Oké, tot zo dan.’ Superjuffie stijgt op. Ze blijft op een punt in de lucht
stilhangen en kijkt alle kanten op, om te kijken of ze Edna Engelenhaar ziet
aankomen. Als ze met haar ogen inzoomt op de ingang van de dierentuin,
ziet ze dat de nepdirectrice net een vrachtwagen dichtdoet. DEKMANTEL
DIERVOEDER staat er op de zijkant van de wagen. Mevrouw Engelenhaar
draait zich om en loopt de dierentuin weer in. Dan ziet Superjuffie dat er
nog iemand bij de vrachtwagen staat. Zou de nepdirectrice een handlanger
hebben? Ze concentreert zich op de figuur. Het is Hakim! Van opluchting
maakt ze een kleine looping. Gelukkig, hij zal vast opletten dat Edna
Engelenhaar niet zomaar wegrijdt met de dieren.
Superjuffie draait nog een rondje om te kijken of ze meneer Jan en de
kinderen ergens ziet, maar die hebben zich kennelijk goed verborgen. Haar
ogen blijven steken bij het verblijf van de luipaarden. Ze liggen potdorie
nog steeds gewoon op hun rots! Met een rotvaart duikt Superjuffie op hun
verblijf af.
‘Ze komt er zo aan, wat doen jullie daar nog?’ roept ze al voor ze geland is.
Lia kijkt dromerig op. ‘Het is lang geleden dat we verstoppertje gedaan
hebben. Ik was nog jong. We waren nog bij elkaar, mijn broertjes en ik…’



‘Doe niet zo sentimenteel,’ onderbreekt de andere luipaard haar. ‘We gaan
gewoon dat mens een poepie laten ruiken, meer niet.’
‘Het was het idee van die duif daar,’ zegt Lia. ‘Iedereen doet mee, zegt-ie.’
‘Welke duif?’ vraagt Superjuffie.
‘O, nou is-ie weg,’ zegt Lia. ‘Hij is alvast begonnen zeker.’
Met een ongerust gevoel stijgt Superjuffie op. Nu ziet ze dat bijna alle
dieren waar ze net langs is geweest, nog gewoon zichtbaar in hun verblijf
rondlopen. Wat is hier aan de hand? Ze denken toch niet dat het een
spelletje is? Net als ze een nieuwe ronde langs de dieren wil gaan doen, ziet
ze vanuit haar ooghoeken Edna Engelenhaar aan komen rijden met haar
karretje. Ze heeft een akelig tevreden gezicht: duidelijk zin in de volgende
lading dieren. Te laat om nog een ronde te doen. Superjuffie maakt hoogte,
draait van richting en landt dan precies op de tak boven Bo.



Luipaarden- en wasbeertjesjacht

Zoals Bo al dacht, parkeert Edna Engelenhaar het wagentje voor het verblijf
van de luipaarden. Ze doet haar rugzak af en haalt er een groot
verdovingspistool uit.
‘Zo, schatjes,’ fleemt ze. ‘Wat liggen jullie er heerlijk bij. Mama gaat jullie
een prikje geven. Het doet geen pijn.’ Ze bukt en haalt nog iets uit haar tas:
de met narcoticum gevulde pijltjes. Minstens vijftig pijltjes duwt ze in het
pistool. Het lijkt wel een vulpotlood met allemaal van die kleine puntjes
erin, denkt Superjuffie.
‘Ga dan weg, sukkels!’ schreeuwt ze, als ze mevrouw Engelenhaar ziet
richten.
Op datzelfde moment is er plotseling een heel korte lichtflits.
De nepdirectrice kijkt een paar seconden om zich heen, besluit dan dat het
niks was en richt haar pistool weer op de luipaarden.
‘Hé, waar zitten jullie nou ineens?’ Ze tuurt door het ijzeren hekwerk het
luipaardenverblijf in. De luipaarden zitten niet meer op hun rots. Maar



algauw ziet ze waar ze wel uithangen. Een eindje verderop, vlak bij een
boompje. Ze trippelt langs het hek, met het verdovingspistool in de aanslag.
Als ze vlakbij is en stilstaat om te gaan schieten, springen de luipaarden op
en rennen zo snel als de wind weer terug naar hun rots. Daar gaan ze zich
zitten wassen, alsof er niets aan de hand is.
‘Pokkebeesten! Ik krijg jullie wel, wacht maar.’
Edna Engelenhaar rent nu weer richting de rots. Maar als ze daar is
aangekomen, liggen de luipaarden achter hun rots, onbereikbaar voor de
pijltjes.
‘Wat denken jullie wel, stomme rotkatten,’ schreeuwt ze met overslaande
stem.
Stampend loopt ze weg. ‘Dan ga ik eerst naar de wasberen,’ moppert ze.
‘Maar ik kom terug!’ Dreigend wijst ze met haar pistool naar de luipaarden,
die inmiddels alweer prinsheerlijk op hun rots zitten.
‘Psst, Bo,’ fluistert Superjuffie in de tak boven Bo. ‘We moeten snel naar de
wasberen, zal ik je meenemen?’
Bo’s ogen beginnen te stralen.
Voorzichtig vliegt Superjuffie naar de tak van Bo. Ze neemt het meisje
onder haar arm en maakt dan zo snel mogelijk hoogte.
‘Koud!’ bibbert Bo.
‘Dat moet even!’ roept Superjuffie. ‘Anders ziet ze ons. Maar we gaan
alweer dalen, dat kan ploppen in je oren.’ Met een licht geruis landt
Superjuffie met Bo in de boom die het dichtst bij het verblijf van de
wasbeertjes staat.
‘Dat was leuk!’ zegt Bo.
‘Ssst… daar komt ze al,’ fluistert Superjuffie, terwijl ze een tak verderop
gaat zitten.
Gespannen kijken ze toe hoe Edna Engelenhaar met haar karretje bij het
verblijf van de wasberen aankomt.
‘Zo, lieve bontkraagjes,’ zegt ze. ‘Hier is mama.’ Ze richt haar pistool en op
dat moment is er weer een korte flits. De nepdirectrice kijkt een seconde
geërgerd naar de lucht. Dan richt ze het pistool weer op de wasbeertjes.
‘Waar zitten jullie eigenlijk?’ vraagt ze. Er is in het hele verblijf geen
wasbeer te zien. Terwijl de diertjes anders altijd ’s avonds tevoorschijn
komen.
‘Ah, daar ben je!’



Superjuffie en Bo kijken met ingehouden adem toe hoe één wasbeertje naar
buiten komt. Hij gaat op zijn achterpootjes zitten, zijn gestreepte staart recht
naar achter. Het beestje kijkt brutaal voor zich uit.

‘Prima, zo blijven zitten, lieverdje.’ Maar op dat moment klinkt er een gek
gebrom, een eindje verderop.
Superjuffie, Bo en Edna Engelenhaar draaien tegelijk hun hoofd in de
richting van het geluid. Daar, nog geen drie meter van de andere, staat nu
nog een wasbeertje. Ook deze staat fier op zijn achterpootjes, zijn staart
recht achteruit en neusje in de lucht.
De nepdirectrice beweegt zenuwachtig met haar verdovingspistool van
links naar rechts. Het lijkt of ze niet weet welke ze moet kiezen. Het duurt
maar een paar seconden, dan kiest ze voor het rechter wasbeertje. Daar gaat
het pijltje, recht op het dappere beestje af.
Bo houdt geschrokken haar handen voor haar ogen, terwijl Superjuffie de
lucht in schiet, maar boven blijft hangen, omdat ze weet dat ze te laat is.
‘Rotbeesten!’ gilt Edna Engelenhaar. ‘Jullie gunnen me ook niks!’
Superjuffie zoomt vanuit de hoogte in op het verblijf van de wasberen. Het
diertje is nergens meer te zien. Hij is dus net iets sneller dan het pijltje terug
zijn hol in getuimeld.



Superjuffie is trots op de dieren, maar ze is ook bezorgd. Ze hoeven maar
even niet op te letten of net iets te laat weg te duiken en ze eindigen als
bontkraag, vloerkleed of winterjas. Ze neemt een duikvlucht en landt weer
vlak bij Bo in de boom.
Edna Engelenhaar lijkt intussen zelf op een dier: eentje die in een te klein
hok gehouden wordt. Ze trippelt nerveus van de ene kant van het hek naar
de andere kant, in de hoop dat er weer een wasbeer tevoor -schijn komt.
Maar telkens als ze aan de ene kant is, ziet ze aan de andere kant een
hoofdje uit het hol komen en andersom. Zo rent ze een hele tijd heen en
weer. Plotseling begint ze te schreeuwen, ze laat haar karretje staan en holt
met geheven pistool de dierentuin verder in. Superjuffie aarzelt geen
ogenblik en neemt Bo weer onder haar arm.
‘Wat gaat ze doen?’ vraagt Bo.
‘Ik denk dat ze gaat schieten wat ze schieten kan,’ zegt Superjuffie. ‘Ze is
helemaal door het dolle heen.’

‘Ga iets lager vliegen en hou me goed vast!’ roept Bo.



‘Nou, ik was niet anders van plan,’ mompelt Superjuffie. Maar dan voelt ze
waarom Bo dat riep. Bo maakt haar handen vrij en uit haar camera komt nu
een lange lens. Terwijl de nepdirectrice uitzinnig van woede van het ene
verblijf naar het andere rent, lijkt het net of het aan het onweren is zonder
donder.
Edna Engelenhaar let er niet eens op. Haar anders zo nette haar zit in de
klit, haar hoofd is zo paars als een aubergine en haar ogen puilen uit van
verontwaardiging. Telkens als ze bij een verblijf aankomt, is er geen dier
meer te zien.
‘Heb je genoeg foto’s genomen?’ vraagt Superjuffie nadat ze de
nepdirectrice een hele tijd gevolgd zijn.
‘Ik denk het wel,’ antwoordt Bo.
Edna Engelenhaar staat even uit te hijgen in de buurt van het ijs kraampje.
Superjuffie landt met Bo boven op de kraam. Dan kleurt de lucht ineens
donkergrijs.
‘Duiven!’ fluistert Bo.
Inderdaad, ineens vliegen er wel honderd duiven boven de dierentuin. Of
eigenlijk, boven Edna Engelenhaar. Alsof ze het hebben afgesproken laten
ze allemaal tegelijk een witte kledder vallen.
De nepdirectrice begint te schreeuwen. ‘Vieze rotbeesten!’ Zonder te
richten schiet ze lukraak een pijltje af, en nog een, en nog een. De duiven
stuiven uiteen, behalve één. Met een doffe klap valt het dier op de grond.
‘Dammie!’ roept Superjuffie en ze vliegt van het ijskraampje naar beneden.
Maar Edna Engelenhaar is veel dichterbij. Ze smijt haar pistool neer en grist
de duif bliksemsnel van de straat.
‘Deze is van mij!’ gilt ze met overslaande stem.
‘Geef hier,’ zegt Superjuffie.
‘Nee, deze heb ik geschoten. En wat doet u in dat belachelijke pak in mijn
dierentuin?’
‘Het is de dierentuin van meneer Jan,’ zegt Superjuffie. ‘Uw spelletje is
uitgespeeld.’
‘Ha! Dat dacht ik niet, vliegende grasspriet die je er bent. Ik ga niet weg
voor ik al mijn velletjes verzameld heb!’ Ze draait zich om en kijkt naar de
plek waar ze het verdovingspistool neergegooid heeft, maar daar staat Toby.
Hij richt het pistool op de nepdirectrice. Die houdt Dammie aan zijn pootjes
vast. Zijn lijfje hangt slap naar beneden.



Superjuffie kan het niet meer aanzien. Ze neemt een duikvlucht, trekt met
Superjuffiekracht de vingers van Edna Engelenhaar uit elkaar en drukt
Dammie tegen zich aan. Gelukkig is hij warm en hoort ze hem zachtjes
ademen.
‘Ik zei toch dat je rustig aan moest doen?’ zegt Superjuffie bezorgd.
Dammie geeft geen antwoord.
‘Waar bemoeien jullie je ineens allemaal mee?’ gilt Edna Engelenhaar. Ze
doet een paar stappen in de richting van Toby.
Het pistool trilt een beetje, maar hij houdt het dapper op haar gericht. ‘Geef
onmiddellijk dat pistool terug, snotneus.’
‘Nee,’ zegt Toby.
‘Nou, dan pak ik het zel…’ Verbaasd kijkt Edna Engelenhaar naar het pijltje
dat uit haar rechterarm steekt. Haar ogen beginnen vreemd te draaien en
haar mollige knieën klappen tegen elkaar aan, waardoor haar onderbenen in
de vorm van een driehoek staan. Een paar tellen later zakt ze als een
pudding in elkaar.
Toby kijkt bleekjes naar wat hij gedaan heeft.
‘I-is ze dood?’ vraagt hij.
‘Welnee,’ zegt Superjuffie. ‘Je hebt haar alleen maar tijdelijk verdoofd.’
Met een lenige sprong landt Bo op de grond. ‘Wauw Toby, ga je een bontjas
van haar maken, of schoenen?’



Toby griezelt bij het idee van een jas van Engelenhaarleer. ‘Ik denk…
dat ik een vloerkleed van haar ga maken,’ zegt hij dan heel serieus.



Weer naar de politie

‘Goed gedaan, Toby,’ zegt Superjuffie.
Toby straalt. ‘Ik schrok me wild toen ze ineens hierlangs rende. Maar toen
ik zag dat ze het pistool neergooide, heb ik geen seconde getwijfeld.’
‘Ik had het niet gered zonder jullie,’ zegt Superjuffie trots.
‘Heb je veel foto’s gemaakt?’ Toby kijkt nieuwsgierig naar het toestel om
Bo’s nek.
Bo pakt haar toestel, klapt het klepje open en met z’n drieën bekijken ze de
foto’s op het kleine schermpje. Sommige zijn een beetje wazig, andere niet
helemaal recht, maar op elke foto is Edna Engelenhaar te zien, met een
geheven pistool en een verbeten trek op haar gezicht.
‘We hebben zat bewijs,’ zegt Superjuffie. ‘Dankzij Bo.’
Bo klapt met een trots gezicht het klepje weer terug op zijn plaats.
‘Wat doen we nu met haar?’ vraagt Toby. Hij wijst naar de nepdirectrice,
die zachte kreungeluidjes maakt.
‘Ik ben bang dat ze straks weer bijkomt,’ zegt Superjuffie. ‘We moeten het
wagentje halen waar ze net in reed, zodat we haar kunnen vastbinden.
Daarna kunnen we de anderen gaan zoeken.’
Op dat moment horen ze een zacht gezoem hun richting uit komen.
‘Daar zijn ze al!’ roept Toby.
Meneer Jan zit aan het stuur van het wagentje en Mimoen en Mila staan
samen achter in het karretje.
‘Hebben jullie haar vermoord?’ roept Mila als ze Edna Engelenhaar ziet
liggen.
‘Nee, ik heb haar alleen even verdoofd,’ zegt Toby.
‘Wauw, stoer van je.’ Mimoen klimt uit het karretje en geeft Toby een fikse
schouderklop.
‘We moeten haar vastbinden,’ zegt Superjuffie, terwijl ze de slapende
Dammie voorzichtig in de zak van haar mantel legt. Dan tilt ze de slappe
vrouw op en laat haar achter in het karretje zakken: op haar rug, met haar
benen over de rand.
De nepdirectrice had zelf al een touw achter in het karretje gelegd. Dat
komt nu goed van pas.



‘Laat mij maar,’ zegt Mimoen. ‘Ik ken een heleboel knopen.’ Met razend
snelle vingers bindt hij de benen van de nepdirectrice vast aan de spijlen
van de kar.
‘Waar is Hakim eigenlijk?’ vraagt Bo.
‘Die heeft als het goed is de vrachtwagen onklaar gemaakt,’ antwoordt
meneer Jan.
‘We hebben foto’s,’ zegt Superjuffie, ‘we hebben verdoofde giraffen en we
hebben zes mensgetuigen die kunnen vertellen dat meneer Jan echt
opgesloten zat. Tijd om naar de politie te gaan!’
‘Mag ik rijden?’ vraagt Mimoen.
‘Ik wil ook!’ roept Toby.
‘Dan wil ik ook,’ zegt Mila.
‘Ik rij,’ besluit meneer Jan. ‘En jullie komen twee aan twee achter me
zitten. Superjuffie, jij vliegt mee, neem ik aan?’
Superjuffie twijfelt even, nu is het misschien niet meer zo nodig om
Superjuffie te zijn… Dan voelt ze het warme lijfje van Dammie in haar
mantelzak. ‘Ik vlieg,’ zegt ze.
Ze rijden door de stille dierentuin. Als ze over een heuveltje rijden, of door
een kuil, klinkt er een zacht gekreun uit het wagentje.
‘Daar is Hakim!’ Bo wijst naar de ingang van de dierentuin.
Hakim heeft met zijn handige gereedschap het hek geopend. Meneer Jan
kan er zo doorheen rijden met zijn wagentje. ‘Ik heb de sleutel weer, hoor,’
zegt hij lachend.



‘Goed werk!’ antwoordt Hakim, terwijl hij met een grijns naar hun buit in
het karretje kijkt. Bij het hek staat nog steeds de vrachtwagen van
Dekmantel Diervoeder. Daarbinnenin liggen de giraffen. Die moeten nog
even wachten…
‘Ga je mee naar de politie?’ vraagt Toby aan Hakim.



Hakim schudt zijn hoofd. ‘Ik denk dat jullie het verder prima zonder mij
kunnen.’
‘Weet je het zeker?’ vraagt Superjuffie. ‘Zonder jou hadden we meneer Jan
niet kunnen bevrijden.’
Hakim lacht. ‘Ik ben blij dat ik ook iets nuttigs heb kunnen doen. Als je me
nog eens nodig hebt, mag je me altijd bellen.’
‘Dank je wel, dat zal ik zeker doen,’ zegt Superjuffie.
‘Heel graag gedaan,’ antwoordt Hakim. ‘Enne, als je een keertje met me
naar de film wilt, mag je me ook altijd bellen.’
Het is ineens heel stil. Iedereen kijkt verwachtingsvol naar Superjuffie. ‘Zég
dan wat,’ fluistert Mila.
‘Eh… en als ik midden in de film wegvlieg?’ vraagt Superjuffie zacht. ‘Dan
eet ik je popcorn op,’ antwoordt Hakim. Hij grijnst verlegen, steekt zijn
hand op en loopt met zijn gereedschapstas de hoek om.
‘Volgens mij is hij verliefd op jou, Superjuffie,’ zegt Toby.
‘Op Superjuffie of op juf Josje?’ vraagt Mimoen zich hardop af.
‘Op allebei,’ antwoordt Mila resoluut.
‘Dat denk ik ook,’ zegt Bo zacht.
‘Zo kan hij wel weer,’ antwoordt Superjuffie een beetje beduusd. ‘We
zouden naar de politie gaan, weten jullie nog?’

Het is een vreemd gezicht. Midden in de nacht, in de stille stad, rijdt een
dierentuinwagentje met daarin een man en vier kinderen. In het karretje ligt
een opgevouwen nepdirectrice en daarboven vliegt een vrouw in een
knalgroen pak. Het gaat niet snel maar wel gestaag in de richting van het
politiebureau.
Meneer Jan parkeert voor het bureau op de stoep.
Superjuffie landt vlak naast het karretje. Ze haalt Dammie uit haar
mantelzak en geeft hem aan Bo. ‘Ik moet even terugveranderen,’ zegt ze.
‘Ik wil niet dat de politie me zo ziet.’
Een paar seconden later staat juf Josje voor de ingang van het politiebureau.
‘Kom,’ zegt ze. ‘We gaan allemaal naar binnen.’
‘Maar…’ Meneer Jan kijkt twijfelend naar de vastgebonden nepdirectrice.
‘Die wordt heus niet gestolen, hoor,’ zegt Mila.
‘Bovendien heb ik haar vastgeknoopt met een paalsteek,’ zegt Mimoen.
‘Dat is de sterkste knoop die er bestaat,’ legt hij uit als hij ziet hoe Toby
hem aanstaart.



‘Goed dan,’ zegt meneer Jan en hij stapt als eerste het bureau binnen.
Dezelfde agent als de vorige keer zit achter de balie. Hij slaapt met zijn
hoofd op het toetsenbord van zijn computer.
‘Daar ben ik weer!’ roept juf Josje luid.
Met een schok komt de man omhoog.
‘Ik heb bewijs bij me. Moet ik nu ook een nummertje trekken?’ vraagt juf
Josje.
‘Eh… ja, eh… nee,’ stamelt de man. ‘Ik bedoel, kunt u niet nog een uurtje
wachten? Mijn dienst zit er bijna op.’
‘Nee, dat kan niet. Waar is de hoofdcommissaris?’
De man wijst met zijn duim naar achteren. Dan laat hij zijn hoofd weer op
het toetsenbord vallen.
Superjuffie loopt de kamer van de hoofdcommissaris binnen, gevolgd door
meneer Jan, Mimoen, Toby, Bo en Mila.
De hoofdcommissaris is net aan het bellen. ‘Een vliegende vrouw in een
groen pak, zegt u? Juist. Gaat u maar weer gauw slapen, daag.’ Hij legt de
telefoon neer en kijkt dan verbaasd naar het stel in zijn kamer.
‘Heeft meneer Van Buren u doorgestuurd?’ vraagt hij.
‘Ja,’ zegt meneer Jan. ‘Ik kom iemand aangeven.’
‘Hè, fijn,’ zegt de commissaris. ‘Iemand aangeven, dat is tenminste lekker
duidelijk. Vaak krijgen we ’s nachts van die vreemde meldingen. Over
vliegende vrouwen in groene pakken, bijvoorbeeld.’ Hij grinnikt. Dan ziet
hij juf Josje. ‘Hé, u was er gistermiddag ook.’
‘Ja, en toen wilde u me niet geloven. Maar nu heb ik het levende bewijs bij
me. Meneer Jan, de rechtmatige directeur van onze Stadsdierentuin.’
‘Meneer Jan, meneer Jan,’ herhaalt de commissaris een beetje verstrooid.
‘Meneer Jan!’ roept hij dan ineens. ‘Nou weet ik het weer: u staat onder
arrest voor het stelen van een tijger!’
‘Doet u nou niet weer zo stom,’ zegt juf Josje. ‘Bo, laat de commissaris je
foto’s zien.’
Bo loopt naar de politieman, opent het klepje van haar fototoestel en laat de
man de foto’s van Edna Engelenhaar zien.



Nu lijkt de commissaris eindelijk echt wakker te worden.
‘Dat is de nieuwe directrice van de dierentuin,’ zegt hij. ‘Wat is ze aan het
doen?’
‘Hier was ze op de luipaarden aan het schieten, en daar op de wasberen,’
legt Bo uit. ‘Hier was ze heel erg boos en schoot ze zomaar in het rond. En
daar,’ zegt Bo, terwijl ze de laatste foto laat zien, ‘liggen de giraffen die ze
al had geschoten voor we haar te pakken kregen.’
‘Ze is een bonthandelaarster,’ vult Mila aan.
‘Ze heeft meneer Jan onrechtmatig van zijn vrijheid beroofd,’ zegt Mimoen.
‘Ontvoerd, bedoelt-ie,’ legt Toby uit.
‘Wel allemachtig…’ zegt de commissaris.
‘Wij zijn de getuigen,’ zegt juf Josje. ‘Wij hebben allemaal gezien hoe
meneer Jan opgesloten zat in het apenhuis.’
Plotseling springt de commissaris op. ‘Ik heb genoeg bewijs!’ zegt hij. Hij
gooit de deur open en roept: ‘Van Buren, we gaan een verdachte vangen!’



Agent Van Buren kijkt verstoord op zijn horloge. ‘We worden bijna
afgelost, kan dat niet nog even wachten?’
‘Mijn vrienden hebben de verdachte al gevangen,’ zegt meneer Jan. ‘Ze is
buiten.’
Nu stormt de commissaris de deur uit. De anderen rennen hem achterna.
Alleen agent Van Buren heeft geen haast, hij sloft er langzaam achter aan.
Edna Engelenhaar is net bijgekomen uit haar verdoving. Eén pijltje was niet
genoeg om haar langer dan een uur in slaap te houden… Ze ligt onhandig
met haar armen en benen te wurmen. ‘Commissaris!’ roept ze. ‘Dat stelletje
onverlaten probeert net te doen alsof ik mijn arme dieren iets aan zou doen,
maar u moet ze niet geloven! Ze hebben me neergeschoten met een
verdovingspijl en daarna vastgebonden!’
‘Dat hadden ze niet mogen doen,’ zegt de commissaris.
Verbaasd kijkt juf Josje hem aan.
‘Dat is namelijk werk van de politie,’ zegt hij dan met een knipoog.
‘Agent Van Buren, bevrijd mevrouw uit haar touwen en sla haar in de
boeien.’
Met tegenzin begint agent Van Buren de knopen los te maken.
‘Zal ik helpen?’ vraagt Mimoen. ‘Ik heb de knopen gelegd.’
‘Niks daarvan,’ snauwt agent Van Buren. ‘Dit is geen werk voor kinderen.’
Beledigd gaat Mimoen weer bij juf Josje staan. Toby lacht en wijst naar zijn
voorhoofd.
‘Willen jullie misschien een kop koffie? Limonade?’ vraagt de
commissaris.
‘Nee dank u, ik wil naar mijn dierentuin,’ zegt meneer Jan.
‘Mogen we nog even mee?’ vraagt Bo.
‘Natuurlijk mag dat,’ antwoordt meneer Jan.
‘Fijn dat ze nog even met u mee kunnen,’ zegt juf Josje. ‘Ik kom zo ook,
maar ik moet eerst iets regelen.’ Ze buigt zich over het karretje naar Edna
Engelenhaar. ‘Waar is de tijger?’ vraagt ze.
‘Dat zeg ik niet!’ roept die schril. ‘Jullie hebben me alles al afgenomen, dus
deze hou ik.’
Dan krijgt u er nog een jaar gevangenisstraf bij,’ zegt de hoofdcommissaris
resoluut.
‘Dat kunt u niet menen!’ Edna Engelenhaar probeert zich weer uit de
ijzersterke knopen van Mimoen te wurmen. Van de inspanning laat ze een
scheet.



‘Ja, zo kan ik niet werken, hoor,’ klaagt agent Van Buren. ‘Ik had bijna een
arm los, maar nu neem ik eerst een kopje koffie.’
‘Dat meen ik wel degelijk,’ zegt de commissaris, terwijl ook hij een vies
gezicht trekt. ‘U hebt de hele stad voor de gek gehouden met uw mooie
praatjes, u bent een gemene bonthandelaarster. Wij willen onze tijger terug.’
‘Jullie waren anders allemaal maar wat goedgelovig!’ roept ze. ‘Als die
stomme grasspriet met haar kinderen er niet tussen was gekomen, had ik nu
de deal van mijn leven gehad.’
‘Wáár is mijn tijger?’ zegt meneer Jan nu dreigend.
‘Als u niet binnen drie tellen antwoord geeft, maak ik er twee jaar extra
van,’ zegt de hoofdcommissaris. ‘Eén, twee, drrr…’
‘Dekmantel Diervoederbedrijf in Brummelerveen,’ zegt Edna Engelenhaar
gauw. ‘Daar is hij.’
‘L-leeft hij nog?’ vraagt meneer Jan.
De bonthandelaarster laat een lange stilte vallen. ‘Jullie hebben me nogal
dwarsgezeten,’ zegt ze. ‘En daardoor heb ik geen tijd gehad om zijn
vochtinfuus bij te vullen. Dus nee, ik zou het niet weten, of hij nog leeft.
Zonde hoor, van dat mooie vel.’ Ze kijkt het groepje pesterig aan vanuit
haar karretje.



‘Ik ga u in de boeien slaan,’ zegt de commissaris. Hij trekt zijn hand -
boeien uit zijn broekzak.
‘Ik ga naar Brummelerveen,’ zegt juf Josje. Ze geeft meneer Jan en de
kinderen een knipoog en loopt de hoek om.



Het is inmiddels licht geworden, maar het is nog vroeg. De tramconducteur
van lijn veertien wrijft nog eens flink in zijn ogen. Hij dacht vlak boven zijn
tram een groene vrouw te zien vliegen met een tijger onder haar arm. Als
hij weer opkijkt, is ze weg. Zie je wel. Niet meer zo laat naar bed gaan als
je zo vroeg op de tram moet, Wilco, denkt hij bij zichzelf.
‘Daar komt ze!’ Bo staat te springen bij het tijgerverblijf. Samen met
meneer Jan waren de kinderen daarheen gelopen in de hoop dat Superjuffie
met het dier terug zou komen.
‘Ze heeft hem!’ gilt Mila.
Meneer Jan kijkt met wazige ogen naar de groene streep in de lucht. Het is
overduidelijk dat Superjuffie onder haar arm een tijger draagt. Maar hij
hangt er wel wat slapjes bij… Bezorgd wacht meneer Jan tot ze de landing
inzet.
Superjuffie landt in het verblijf, waar meneer Jan al eten en drinken heeft
klaargelegd. Ze legt de tijger voorzichtig op het gras.
‘Word maar rustig wakker,’ zegt ze. Dan stijgt ze op en landt bij meneer Jan
en de kinderen.
‘Dank je wel,’ zegt meneer Jan.
‘Graag gedaan,’ antwoordt Superjuffie.
Even later zijn de giraffen ook weer op hun plekje in de dierentuin. Nog een
beetje wiebelig op hun poten, maar wel gelukkig dat ze weer thuis zijn.
‘Kom,’ zegt meneer Jan. ‘We gaan even uitrusten bij mij thuis.’



Dat laten ze zich geen twee keer zeggen: ze zijn allemaal hartstikke moe.
‘Hoe wisten jullie nou eigenlijk dat ik op die zolder zat?’ vraagt meneer
Jan. Hij aait Willem, die languit op zijn schoot ligt.
‘Van deze dappere jongen en een heleboel andere duiven,’ zegt Bo. Ze aait
Dammie zachtjes over zijn kop. Het gaat gelukkig alweer een beetje beter
met hem.
Meneer Jan glimlacht. ‘Ik zal deze week nog een mooie duiventil op het
terrein laten bouwen,’ zegt hij.
Slaperig drinkt Toby van zijn chocolademelk. ‘Mijn moeder gaat vandaag
vast naar jouw moeder bellen om te vragen hoe laat we naar bed zijn
gegaan,’ zegt hij grinnikend tegen Mimoen.
‘Waar is Superjuffie eigenlijk?’ vraagt Mila.
‘Hé, ja, net zat ze hier nog,’ antwoordt Bo.
‘Volgens mij ging ze even naar de wc,’ zegt Mimoen.
Dan gaat de deur naar de huiskamer open en juf Josje stapt binnen.
‘Bedankt voor de koffie, meneer Jan,’ zegt ze. ‘Maar nu moeten we echt
gaan, anders komen we te laat op school.’



Schoolreisje

Luid zingend loopt groep vijf van basisschool de Inktvis naar de dierentuin.
Bij de ingang staan een journalist en een cameraman van de Stadsteevee.
Meneer Jan wordt geïnterviewd. Juf Josje en de kinderen blijven staan
kijken.
‘Wist u al die tijd dat u opgesloten zat dat Edna Engelenhaar van plan was
om zo veel dieren te vermoorden voor hun bontjas?’
Meneer Jan knikt. ‘Ze kon het niet laten om me elke dag te vertellen dat ze
een supergoede deal had gesloten. Een klant had voor miljoenen aan
dierenvellen bij haar besteld. Ze vond het superslim van zichzelf dat ze dit
bedacht had.’
‘Sommige mensen beweren dat u hulp hebt gekregen van een vliegende juf,
klopt dat?’
Meneer Jan glimlacht. ‘U bent wel erg goedgelovig, hè,’ zegt hij. ‘Eerst
gelooft u dat een gemene bonthandelaarster de beste bedoelingen heeft en
nu gelooft u ineens in vliegende juffen.’
De journalist wordt rood. ‘Nou, eh… ze zeiden…’ stamelt hij.
‘De mensen zeggen zoveel,’ onderbreekt meneer Jan hem. ‘Maar neemt u
van mij aan dat ik hulp heb gehad van een dapper stel kinderen, hun
handige conciërge en hun lieve juf.’ Hij wijst naar juf Josje en haar klas.
Ook meneer Snor en Hakim zijn meegekomen. De cameraman richt zijn
camera op het groepje.
Net als de journalist iets aan juf Josje wil vragen, begint meneer Jan weer te
praten. ‘Omdat ze me zo goed geholpen hebben, krijgen alle kinderen van
groep vijf vandaag gratis toegang tot de dierentuin. En, omdat vier kinderen
speciaal geholpen hebben, krijgen zij van mij een abonnement voor het
leven.’
De kinderen klappen voor Bo, Mimoen, Mila en Toby, terwijl meneer Jan
hun een sleutelkoord omdoet, met daaraan hun dierentuinkaart. De
interviewer speurt met zijn ogen rond op zoek naar de juf die net nog
vooraan stond, maar ze is ineens nergens meer te zien.
Dan ziet de interviewer de schooldirecteur. ‘U bent zeker wel trots op uw
juf, hè?’ vraagt hij gretig.



‘Maar natuurlijk,’ zegt meneer Snor. ‘Ze haalt de beste resultaten met haar
klas en in haar vrije tijd redt ze ook nog eens de Stadsdierentuin.’ ‘En wat
vindt u van de geruchten dat ze kan vliegen?’ probeert de journalist nog
eens.
‘Bespottelijk,’ zegt meneer Snor. ‘Ze kan een heleboel, dat is waar. Maar
vliegen, dat kan toch niemand.’

Superjuffie kijkt van bovenaf toe hoe haar klas de dierentuin in rent. Ze ziet
dat Hakim zoekend om zich heen kijkt. Vanavond gaan ze samen naar de
film… Ze hoopt maar dat ze de hele film kan zien. Dan neemt ze een
scherpe bocht naar rechts, waar het geluid vandaan kwam.



Een bang konijn

Het was al begin april, maar nog vreselijk koud voor de tijd van het jaar.
Ongeveer vijf graden was het, maar het voelde als mín vijf. En toch zat ik in
zomerkleren in de wei van een kinderboerderij en aaide een geit. Waarom
dan, vraag je je af?
Dat zal ik je vertellen: ik was een dagje op de set van Superjuffie! Er waren
heel grote lampen, waardoor het leek of de zon scheen. En er liep iemand
rond die steeds jassen kwam brengen als de camera’s even uit waren, zodat
de acteurs niet zouden bevriezen.
Het was heel bijzonder om erbij te zijn. Al die drukte, al die mensen,
lampen, camera’s, speciaal voor ‘mijn’ Superjuffie!
Annet en ik zouden een klein rolletje hebben, namelijk als bezoekers van de
kinderboerderij. Een piepklein rolletje van een paar seconden. Precies wat
ik wilde, want ik vind het heel moeilijk om normaal te doen als er een
camera op mijn hoofd gericht staat. Want dan ben ik me Heel Bewust van
mezelf en weet ik niet meer hoe ik moet kijken en dan zie ik eruit als een
bang konijn, wat overigens wel passend is in de wei van een kinderboerderij
waar het ineens ongewoon druk is, maar wat toch een beetje stom staat in
de bioscoop, denk ik.
Ik probeerde dus Heel Gewoon te kijken en niet als een bang konijn. Wat
hielp was dat ik een geit als buffer had tussen mij en de camera en dat



Annet naast me zat, die helemaal niet zo van dieren houdt, maar toch
dapper mee-aaide.
Wat níét hielp was dat het steeds over moest, omdat er een lamp verkeerd
stond, of omdat er een varken in de weg liep, of omdat de geit net de andere
kant op keek of omdat er een woord anders gezegd moest worden. Want
terwijl ik de geit aaide, liepen juf Josje en Hakim achter mij langs en
voerden een gesprekje. Ik weet niet meer waar het over ging, want ik had
het te druk met Gewoon Kijken. Dat het steeds over moet, dat hoort bij
film. Bijna elke scene moet een paar keer over, net zo lang tot het perfect is.
Dat is eigenlijk hetzelfde als bij schrijven. Alleen kijken er dan niet een
heleboel mensen langs de kant mee.
Diewertje (juf Josje) en Hassan (Hakim) moesten ook als er alleen maar een
lamp verkeerd stond, telkens hun tekst weer herhalen alsof het de eerste
keer was. Knap vond ik dat, dat ze dat konden!
En ik moest dus steeds weer opnieuw Heel Gewoon kijken, alsof ik zomaar
iemand was die een geit kwam aaien in de kinderboerderij. Maar hoe langer
ik gewoon moest kijken, hoe moeilijker het werd. Gek werd ik ervan!
Ik ben heel erg trots op de Superjuffie-film en superblij dat hij er is.
Het verhaal is een beetje anders geworden, zoals vaak gebeurt bij films.
Maar juf Josje, Hakim en de kinderen zijn precies zoals in het boek. Dat
mijn personages tot leven zijn gekomen op een filmdoek is zo bijzonder, dat
ik zolang de film draait waarschijnlijk elke week naar de bioscoop ga. Het
is dan ook een fantastische film geworden! Alleen dat bange konijn dat een
geit zit te aaien, dat is een beetje raar…

Janneke Schotveld
Augustus 2018
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