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De inbraak
Er lag een steen los op de stoep voor het huis. Masja’s voet bleef 
erachter haken, ze slaakte een gilletje en kon nog net de grote 
boodschappentas in de lucht houden. 
‘Pas op,’ fluisterde Mo.
‘Niet zoveel geluid maken,’ waarschuwde Fabian, die vooropliep. 
Hij tuurde naar de huisnummers in de schemering. ‘Hier is het,’ 
wees hij, toen hij nummer acht ontwaarde. Bij de buren brandde 
al licht. 
Ze slopen naar de voordeur. Fabian keek achterom, de straat ach-
ter hen was helemaal leeg. 
Er stond een Boeddhabeeldje naast voordeur op een tafeltje. 
Daaronder waren bloempotten opgestapeld. Fabian bukte zich, 
trok de bovenste bloempot van de stapel en voelde met zijn 
hand in de tweede. Toen hij hem terugtrok, lag er een sleutel in. 
Triomfantelijk keek hij op naar zijn vrienden. Hij veerde overeind.
Masja legde haar hand op zijn legergroene jack. ‘Weet je zeker 
dat ze niet thuis zijn?’ vroeg ze.
Fabian knikte. ‘Het licht is toch uit.’ 
‘Ja, doe nou maar open,’ fluisterde Mo. ‘Straks ziet iemand ons. 
Ik wil zo snel mogelijk naar binnen.’
Fabian stak de sleutel in het slot, draaide hem twee keer hele-
maal rond en hoorde een klik. De deur gleed open. Fabian stapte 
als eerste naar binnen. Daarna Masja met haar tas, daarna Mo, 
die nerveus om zich heen keek. De drie sloten behoedzaam de 
deur achter zich. 
In de pikdonkere hal lieten ze hun ogen een paar seconden wen-
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nen aan het donker. Fabian hijgde een beetje, het klonk hier hol. 
Mo krabde aan zijn hoofd. Masja stapte als eerste naar een deur. 
Zachtjes drukte ze de klink naar beneden en opende hem. 
Het schemerlicht van buiten viel door de ramen en trok strepen 
over de vloer. Een huiskamer. Een bank, een tafel, een televisie. 
Aan de andere kant stond een eettafel met stoelen met een gro-
te hanglamp erboven. Aan de raamkant hingen gordijnen tot aan 
de grond. Foto’s van Norah aan de wand. Norah als kleuter en 
Norah nu. Niks veranderd, dacht Fabian grinnikend. Hij nam de 
ruimte in zich op. Masja liep meteen op de tafel af. Ze zette de 
tas neer, zuchtte om aan te geven hoe zwaar de tas was en stak 
haar arm erin. 
Mo trok eerst zijn jas uit, legde hem op de tafel en sleepte een 
eetkamerstoel naar de hoek van de kamer. 
‘Sttt,’ zei Masja. 
‘Wat nou,’ zei Mo hardop. ‘Ze zijn toch niet thuis.’ Hij liep terug 
naar de tafel, greep met zijn hand in de boodschappentas van 
Masja en haalde er iets uit. Masja trok net haar hand terug uit 
de tas. Er lag een groot keukenmes in, dat blikkerde in het licht. 
‘He, kijk uit!’ zei Mo. ‘Dat is scherp hoor.’
‘Dat moet ook,’ zei Masja. Ze legde het mes op tafel en dook op-
nieuw in de tas.
Fabian nam een touw aan van Mo en begon dit vast te knopen 
aan de grote hanglamp in de kamer. Mo, die bij het raam op een 
stoel stond deed hetzelfde, maar dan aan de gordijnrails. Nie-
mand praatte. Ze waren allemaal druk bezig. 
Tot er een man langs het raam liep. Een voorbijganger over de 
stoep. Mo sprong paniekerig van de stoel af en dook weg, om 
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uit het zicht te blijven. Toen de man verdwenen was ademde hij 
pas door. Op dat moment bewoog er iets bij Fabians kuit. Zijn 
adem stokte. Voorzichtig loerde hij naar zijn been. Recht in twee 
groene ogen keek hij. ‘Ze hebben een kat,’ piepte hij, alsof hij iets 
walgelijks benoemde.
‘Dat klopt,’ zei Masja, ‘Hij heet Poekie.’
‘Poekiepoekie,’ deed Fabian. Hij duwde de kat weg met zijn voet 
in de hoop dat het beest weer vertrok. Poekie liep lijzig naar de 
deur.
Plotseling klonk gekraak in de hal. Fabian hield zijn adem in. Was 
dat de voordeur die openging? Masja had het ook gehoord, ze 
stond bevroren bij de tafel. 
‘Shit, ze komen thuis,’ fluisterde Fabian. Hij liet het touw in zijn 
handen los en keek angstvallig om zich heen. Zijn hart klopte in 
zijn keel. Er klonken nu zachte stemmen in de hal. Mo griste zijn 
jas van de tafel en schoot achter een gordijn. Fabian besloot dat 
de bank zijn beste optie was. Hij dook erachter.
Masja tilde de tas van de tafel. 
‘Verstop je,’ fluisterde Mo vanachter het gordijn, ’Snel, snel, ze 
komen eraan. Masja,’ Voetstappen weerklonken op de granieten 
tegels in de hal.
‘Ze zijn veel te vroeg,’ mopperde Masja zachtjes. Ze liep op de 
bank af en zakte op haar hurken naast Fabian. 
Nog geen seconde later ging de klink omlaag. ‘O, wat is het hier 
donker,’ zei de stem van Norah’s moeder. ‘He, Poekie!’ Het licht 
floepte aan. 
Fabian en Masja keken elkaar aan. Masja telde op haar vingers 
af, één, twee, drie…. Toen sprongen ze met een waanzinnig ge-
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schreeuw tevoorschijn. 
‘Surprise!!!’ riepen ze. Van de lamp naar de gordijnrails hingen 
slingers met daarop een scheef bord: Hartelijk gefeliciteerd, No-
rah. Op de tafel stond een grote taart klaar met daarnaast een 
mes om hem aan te snijden. 
Hun vriendin Norah was als versteend bij de deur blijven staan 
met haar handen op haar borstkas. ‘Oooh,’ zei ze. ‘Ik schrok me 
dood!’ Langzaam verscheen er een grote lach op haar gezicht. 
Toen liep ze op haar vrienden af om ze te omhelzen.



Masja, Mo en Fabian doen iets geheimzinnigs. Ben jij ook wel-
eens het huis van iemand binnen gegaan, terwijl daar niemand 
thuis was? Zo ja, welke reden had je daarvoor? 

De personages doen het hele verhaal lang hun best om zo stil 
mogelijk te zijn. Maar in de stilte klinkt elk geluid hard. Luister 
eens een minuut naar de geluiden in een doodstille klas. Wat 
hoor je allemaal?

Bij het schrijven gebruikt een schrijver vaak zintuigelijke infor-
matie. Met de zintuigen beleeft een mens de wereld. De vijf zin-
tuigen zijn zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Om een lezer 
te laten meeleven met een verhaal laat de schrijver dus zien, ho-
ren, ruiken etc. hoe een personage het verhaal beleeft.

Kopieer het verhaal en kleur met een marker wat je hoort, geel. 
Markeer alles wat je ziet, ruikt, proeft, voelt in andere kleuren. 



Gebruik voor elk zintuig een andere kleur. Welke van de vijf zin-
tuigen wordt hier het meest gebruikt? Waarom is dat zo, denk 
je?

Loop het verhaal door en maak een lijst van dingen die je in het 
verhaal hoort. Zoek materialen om de geluiden uit het verhaal 
na te spelen als hoorspel. Bedenk met welke materialen je de 
geluiden kunt maken in de klas. 
Lees het verhaal voor, terwijl je de geluiden van het verhaal erbij 
maakt. 
Als het goed lukt kun je het ook opnemen met een telefoon. Dan 
heb je een echt hoorspel gemaakt. 
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