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HET GEHEIM

Vroeger lag naast de grootste stad 
van ons land een klein bos.
Op een dag had de burgemeester een plan. 
Hij wilde van het bos een park maken.
Leuk voor de mensen, vond de burgemeester, 
dan kunnen ze er lekker in wandelen.

Maar in het bos was een groot geheim. 
Alleen de dieren wisten ervan. 
Zo ook Sjeng. 
Sjeng was een stekelvarken en 
het stoerste dier van het bos. 
Wiesel was zijn beste vriend. 
Wiesel was de slimste wezel van het bos. 
Hij was zelfs slimmer dan alle andere dieren. 
Tenminste, dat vond hij zelf. 
De uil was het daar niet mee eens. 
Die vond zichzelf nog veel slimmer dan Wiesel. 

Toen Wiesel hoorde over het plan om van het bos 
een park te maken, bracht hij alle dieren bij elkaar. 
‘We moeten iets doen, echt, snel, het moet 
meteen,’ piepte de hoge stem van Wiesel. 
Wiesel en de andere wezels hupten 
op en neer van opwinding. 
‘Straks komen de mensen,’ riep Wiesel. 
‘Straks komen de mensen,’ kraaide 
een grijze eend hem na.
Het was nog vroeg. 
Sjeng was net wakker. 
Hij keek om zich heen.



Bijna alle dieren uit het bos stonden 
op de open plek voor zijn huis. 
Wiesel en de andere wezels voorop. 
Achter hen stonden de grijze eend, de 
eekhoorns, de dassen en de kleinere dieren. 
Verstopt tussen de struiken zat Danko. 
Hij was het grote geheim van het bos. 
‘Dag Sjeng,’ bromde Danko zacht.
‘Ha Danko…’
‘Ho! Stilte! Mag ik even de aandacht?’ 
riep Wiesel luid.
‘Ik, of wij, ik bedoel, wij… de wezels, 
vinden dat we niet langer kunnen wachten. 
We moeten iets doen. 
Straks komen de mensen. 
Dan ontdekken ze het grote geheim. 
Daarom moet Danko weg. 
Hij moet naar Het Grote Woud. 
Ver weg van de stad.’
‘Ver weg van de stad,’ 
riep de grijze eend hem na.

De dieren knikten. 
Ze snapten dat het niet anders kon. 



Danko moest weg. 
Ook al was hij ieders grote vriend. 
Een enorm grote vriend kon je wel zeggen. 
Danko was een nijlpaard. 
Een dwergnijlpaard, om precies te zijn. 
‘Ik vind er niks dwergachtigs aan,’ zei Wiesel vaak.
‘Je bent ko-los-saal!’
Toch was Danko officieel een dwergnijlpaard. 
Maar dat maakte weinig verschil. 
Zelfs een dwergnijlpaard was een stuk groter 
dan het grootste dier van het kleine bos. 

Wiesel wist dat de mensen Danko 
niet mochten vinden. 
Dan zouden ze hem vangen en opsluiten. 
Maar de mensen kwamen steeds dichterbij. 
Met grote machines werkten ze aan de 
rand van het bos. 
Er werden palen in de grond gezet. 
Op de palen stonden pijltjes om de 
mensen de weg te wijzen.
‘Mensen moeten wel heel dom zijn, als ze pijltjes 
nodig hebben om niet te verdwalen,’ zei Wiesel. 
‘Heel dom zijn,’ riep de grijze eend. 

DE OPLOSSING

‘Oké,’ zei Sjeng, ‘laten we met zijn allen nadenken. 
Even alles op een rijtje zetten. Danko moet 
hier weg. Hij moet naar Het Grote Woud.
Daar kan hij rustig wonen. Het probleem 
is dat hij er niet zelf naartoe kan lopen. 
De mensen zullen hem zeker zien.’

‘Wat vind jij dat we moeten doen, uil? 
Hoe krijgen we Danko hier weg?’ vroeg Wiesel.
Alle ogen keken nu naar boven. 
Daar zat de oude uil in een boom. 



‘Grote grutten. Die dikzak? 
Van hier naar daar? Een goede vraag. 
Een heel goede vraag, Wiesel. 
Laat mij daar maar eens een tijdje over 
nadenken,’ zei de uil traag.
‘Niet te lang graag, uil. 
Zo veel tijd is er niet,’ zei Wiesel.

‘Altijd maar haast,’ zuchtte de uil. 
‘Al goed, al goed. Ik vlieg wel naar 
Het Grote Woud en zal eens kijken hoe…’ 
‘Vliegen… ja, dat is het!’ riep Wiesel.
‘Vliegen,’ tetterde de grijze eend. 
‘Huh, wat bedoel je?’ vroeg Sjeng.
‘Nou, luister…’
Wiesel wees omhoog. 
‘Kijk daar, achter die bomen. 
Daar vliegt er eentje. 
Een mensenbromvlieg,’ zei Wiesel terwijl een 
vliegtuig met veel lawaai over hen heen vloog.
‘Beste vrienden, we vroegen ons vaak af wat 
de mensen met een bromvlieg doen. 
We zien ze iedere dag. 
Grote brommende dingen. 

Ze vliegen hoog over ons bos heen. 
Het schijnt dat ze er mensen in stoppen.’

‘Ja, maar wat heeft dat met ons probleem 
te maken?’ vroeg Sjeng.
‘Nou Sjeng, als die domme mensen een 
bromvlieg kunnen maken, dan moeten wij 
dat toch ook kunnen?! 
En dan vliegen we Danko naar 
Het Grote Woud, over de stad heen.’
‘Hahahahahaha.’ Een bulderende lach 
kwam van boven uit de boom. 



Daar zat de uil te schudden van het lachen. 
‘Dat is wel het stomste idee dat ik ooit heb 
gehoord, hahaha,’ lachte de uil. 
Maar door het harde lachen viel de uil van zijn tak. 
Boem! Daar lag hij, op de grond. 
Nu was het Wiesel die stiekem moest lachen. 

Met pijn aan zijn hoofd stond de uil op. 
Hij klopte het zand van zijn veren af. 
‘Nou, weet je wat, doen jullie dat maar. 
Maak maar zo’n bromvlieg voor Danko. 
Ik ga alvast naar Het Grote Woud. 
Ik zie jullie daar wel.’
De uil vloog weg. 
‘O ja,’ riep hij ze na, 
‘zo’n ding heet een vliegtuig. 
Een vliegtuig noemen de mensen dat.’

Toen de uil weg was, legde Wiesel uit 
dat het plan echt wel zou lukken. 
‘We hebben de beste bouwers uit het bos,’ 
zei Wiesel trots. 
‘En de beste vliegers,’ riep hij wijzend 
naar de vogels. 

DE VOGELVLIEG

Twee dagen lang werkten de dieren. 
Iedereen hielp mee. 
Ze verzamelden vanuit heel het 
bos grote en kleine takken. 
De grijze eend vloog naar de 
stad om touw te halen. 
Wiesel en Sjeng bonden alle 
takken bij elkaar met het touw. 
Totdat er een mooi bouwwerk stond. 



‘Kom Danko, ga er eens in staan,’ zei Sjeng.
Danko hobbelde tussen de struiken 
door naar voren.
‘Kijk, we noemen dit de Vogelvlieg,’ 
zei Wiesel.
‘Tja, deze bromt niet, zoals bij de mens.’
‘Maar wij hebben… vogels!’ 
riep Wiesel blij.
‘Vogels, vogels!’ 
gilde de grijze eend.

Boven Danko’s hoofd maakten 
ze vier takken met touw vast. 
De takken waren nodig voor de vogels. 
Om de Vogelvlieg vast te houden. 
Met zijn allen zouden zij hun 
vleugels uitslaan. 
En zo zou de Vogelvlieg de 
lucht in gaan.

‘Op de plaatsen!’ riep Sjeng.
Alle vogels namen plaats op de takken. 
Duiven, reigers, de grijze eend, 
mussen en merels. 

DANKO VLIEGT

‘Stilte, stilte,’ riep Sjeng. 
‘Wiesel gaat zo aftellen en dan gaan jullie vliegen.’
‘Oké,’ zei Wiesel en hij schraapte zijn keel, ‘zes… 
vier… twee… éénnnn!’ riep hij zo hard als hij kon. 
Alle vleugels kwamen in beweging. 
Het gaf een geluid dat ze nog nooit hadden 
gehoord. En een enorme wind! 
Sjeng en Wiesel voelden hun haren wapperen.
‘Maar Wiesel, er gebeurt niets,’ zei Sjeng nerveus. 
‘Wacht, wacht nou even,’ stelde Wiesel hem gerust. 
En ja, na bijna een minuut lukte het de vogels 
om alle vleugels tegelijk op en neer te slaan. 

De Vogelvlieg bewoog langzaam. Hij ging omhoog.
Danko hing nu een meter boven de grond. 



De vogels fladderden door. 
Zo steeg de Vogelvlieg langzaam op. 
Hij kwam boven de struiken uit en bewoog 
langzaam naar voren.
‘Dag vrienden, ik dank jullie voor alles,’ 
zei Danko met een snik in zijn stem. 
‘Kom nog eens langs in Het Grote Woud.’ 
De dieren op de grond zwaaiden.

Danko zag de dieren onder zich kleiner worden. 
Hij stak een poot omhoog. 
‘Ik zie jullie gauw terug, vrienden, tot snel…’ 
Maar o, de Vogelvlieg schommelde heftig 
heen en weer. 
Door het zwaaien van Danko’s zware 
poot raakte de Vogelvlieg uit balans. 
Er klonk het gekraak van takken. 
Touwen scheurden. 
Voordat de vogels doorhadden wat er 
gebeurde, zakte Danko met een luid 
gekraak door de bodem van het ding. 
Hij stortte naar beneden. 
Met een grote plons kwam hij in 
een meertje terecht. 
‘Hm, dat is wel heel snel terug,’ 
bromde Danko toen hij op de wal klom.

‘Het plan is mislukt. Wat nu?’ vroeg Wiesel. 
‘Mislukt, ja. De uil zei het al,’ 
kwaakte de grijze eend. 
‘Dit plan is dom en werkt nooit.’ 
‘Rustig, rustig,’ probeerde Sjeng 
hen kalm te krijgen. 
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