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‘Vandaag gaan we beginnen met een nieuw 
thema’, zegt juf Greetje.
Ze schrijft op het bord: VOOROUDERS.

Voorouders?
Hm. Dat klinkt best wel saai.
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Ik zit in de klas. De klas waar ik nog erg aan moet 
wennen, omdat ik nog niet zo lang in dit dorp woon.
Mijn gedachten zijn vaak in Burgerdam, waar ik 
vandaan kom. Maar mijn ouders zijn nu eenmaal 
een beetje vreemd. Die willen in dit boerendorp 
IJsselbroek wonen. In een oud boerderijtje. Met 
kippen, schapen en een moestuin. Van die dingen 
waar je vies van wordt, meestal.  
Toen ik hoorde van hun verhuisplannen heb ik van 
alles geprobeerd om ze tegen te houden. Maar dat 
is dus niet gelukt. En nu zit ik hier. In de klas van juf 
Greetje.

Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ervan moet 
vinden. Maar mijn ouders vinden dat ik het een 
kans moet geven. Dat ik het moet proberen hier. 
ZUCHT. Sommige dingen zijn wel een beetje leuk. 
Maar het is gewoon GEEN Burgerdam. 
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Om me heen kletst iedereen door elkaar.
‘Mijn opa was dijkgraaf!’
‘Mijn oma werkte bij de burgemeester!’ 
‘Vet! Mijn opa vocht tegen de Duitsers.’
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‘Jullie gaan allemaal 
een stamboom tekenen’, 
zegt juf Greetje. 
‘Op een groot vel. Ik ga jullie uitleggen hoe je 
dat doet. De komende weken gaan jullie op zoek 
naar informatie over je voorouders, en vul je je 
stamboom in. Er moet zoveel mogelijk informatie 
op. En aan het eind van de maand houden we 
een presentatie voor jullie ouders 
en opa’s en oma’s.’
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‘Ik heb geen voorouders’, zegt Karin. ‘Echt niet.’
‘Natuurlijk wel’, zegt juf Greetje. ‘Iedereen heeft 
voorouders. Ga het thuis maar eens navragen.’

‘Om jullie alvast een beetje enthousiast te maken, 
heb ik een leuk uitje voor jullie bedacht. We gaan 
volgende week naar de opgravingen in Stadshaven 
kijken! Tijdens het bouwen van een nieuwe woonwijk 
zijn er veel interessante vondsten gedaan.
Die staan nu in een vitrine, en we mogen er 
rondkijken. Cool hè?’

‘Zijn er ook schatten 
gevonden, juf?’ vraagt Hans. 
‘En dode ridders?’
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‘Wacht maar af’, zegt de juf. ‘Maar ik 
weet wel dat het heel interessant is.’ 

Ik vertel de juf dat ik een metaaldetector 
heb. 
Dat vindt ze erg leuk. ‘Kun je daar 
misschien wat over vertellen in de klas, 
Sil?’
‘Jawel’, zeg ik. ‘Maar geen spreekbeurt. 
Gewoon wat vertellen.’
‘Deal!’ zegt de juf. ‘Neem je ook wat 
opgravingen mee?’

Nou. Ik weet niet of juf Greetje daar blij 
van wordt, van die opgravingen van mij.
Dit is zo’n beetje de oogst tot nu toe:
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I k zit op mijn kamer en denk na. Ik zit heel vaak 
na te denken. Niet over dingen zoals opruimen of 
topo leren. Als ik nadenk vraag ik me bijvoorbeeld 
af of er mensen op de planeet Mars nu naar ons 
zitten te kijken. Of hoe de oermensen vuur hebben 
ontdekt.


