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BLIEP  

Kasper ligt in bed. 
Buiten is het donker.
Papa en mama slapen al.
Kasper heeft geen zin om te slapen.
Het was zo’n leuke dag.
De klas ging op schoolreis naar het pretpark.
Samen met Pien ging hij in het spookhuis.
Hij legde zijn hand plots in haar nek.
Pien gilde.
Maar even later plaagde zij hém.
Ze goot een flesje water leeg over zijn hoofd.
Dat vond Kasper helemaal niet erg.
Want het was buiten heel warm. 
Kasper denkt verder na over de fijne dag.
Hij doet zijn ogen dicht.
Langzaam valt hij in slaap.

Bliep!
Kasper opent een oog.
Wat hoort hij daar?
Bliep!
Nu hoort hij het weer.

Ach, niets aan de hand, denkt hij.
Het is vast de wekker van de buren.
Bliep!
Toch klinkt dat niet als een wekker.
Een groen licht flitst langs het raam.
De grond trilt heel even.
Kasper gaat op zijn knieën op bed zitten.
Hij schuift de gordijnen opzij.
Het is erg donker in de tuin.
Hij ziet niet zo veel. 
Maar er staat iets groots.
Iets van metaal.
Aan de onderkant knipperen groene lampjes.
Bovenop schijnt een felle, rode straal de hemel in.



Kasper knippert met zijn ogen.
Hij duwt zijn neus tegen het raam.
Ziet hij het goed?
Of droomt hij?
Hij knijpt zichzelf in zijn arm.
Au!
Dat doet pijn.
Hij droomt dus niet.
Wat hij ziet, is echt.
Er staat een ufo in de tuin!

DE VRAGEN VAN KASPER

Kasper loopt naar school.
Hij is moe. 
Hij heeft slecht geslapen.
In zijn hoofd hoort hij steeds het gebliep.
Het geluid van de ufo.
In gedachten ziet hij hem weer voor zich. 
De ufo in de tuin.
Hij denkt diep na.
De vragen buitelen over elkaar heen.
Waarom landde de ufo bij hem in de tuin?
Waarom bleef de ufo maar even staan?
Ging de ufo nog naar andere plekken?
Heeft hij alles gedroomd?
Is het soms niet echt gebeurd?
Hij zag het toch duidelijk!
Er stapte iemand uit de ufo.

‘Ben je doof?’ hoort hij Pien vragen.
‘Ik praat al een tijdje tegen je.
En je zegt helemaal niets terug.’
‘O, ik liep te denken,’ zegt Kasper.
‘Zeker aan het pretpark?’ vraagt Pien.



‘Ik vond het een superdag.’
‘Ik dacht aan een ufo,’ zegt Kasper.
Pien schopt tegen een steentje.
‘O, die vliegende schotels in de ruimte.
Heb je er een gezien dan?’
Het hart van Kasper begint te bonken.
Hij stopt met lopen.
Zal hij het haar zeggen?
Waarom vertelt hij de waarheid nou niet?
Is hij bang dat Pien hem uitlacht?
Het klinkt ook zo raar:
Vannacht stond er een ufo in onze tuin.
Niets bijzonders, hoor. Gebeurt wel vaker.
Dus niet.
‘Ik heb erover gedroomd,’ zegt hij dan maar.
Pien woont wel naast hem.
Maar zij heeft natuurlijk niets gezien.
‘Wie is dat meisje?’ wijst Pien. 
‘Ik ken haar helemaal niet.’
Kasper ziet een meisje bij het hek van de 
school staan.
Ze tuurt de lucht af.
Het lijkt een gewoon meisje.
Toch is er iets raars aan haar.

EEN NIEUW KIND IN DE KLAS

Kasper en Pien lopen de klas in.
Het nieuwe meisje schuifelt voorzichtig 
naar binnen.
Ze kijkt goed om zich heen.
Ze schrikt van hamster Billie in zijn kooitje.
Het is net alsof ze voor het eerst een huisdier ziet.

‘Ga maar naast Kasper zitten,’ 
zegt juf Anneke tegen haar.
Kasper wijst naar de lege stoel naast hem.



Op die plek zat Stan.
Maar die is met zijn ouders op reis.
Het meisje glimlacht naar Kasper.
‘Ik ben Kasper,’ zegt hij.
Het meisje wijst naar zichzelf.
‘Ikko,’ zegt ze.
Juf Anneke wacht tot iedereen zit.
‘Ikko komt een dagje in onze klas kijken,’ zegt ze.
‘Ze spreekt een andere taal.
Willen jullie haar daarom een handje helpen?’
Dan loopt juf Anneke naar het bord. 
Ze schrijft een paar sommen op.
Ikko rommelt in haar laatje.
Kasper kan haar nu goed bekijken.
Ze draagt een blauw petje met een teken erop.
Dat teken heeft hij nog nooit gezien.
En ze draagt een spijkerrok met glitters.
Op haar laarzen knipperen gekleurde lampjes.
Kasper pakt een schriftje en een pen.
Hij schrijft de sommen over van het bord.
Ikko doet niet mee met rekenen.
Ze tekent iets in haar schriftje.
Kasper wil graag meekijken.
Maar juf Anneke zegt dat hij moet opletten.



NOG MEER VRAGEN

In de pauze is Ikko niet meer alleen.
Er staan heel veel meisjes om haar heen.
Ze wijzen naar de lampjes op haar laarzen.
Ook Pien staat erbij.
Kasper klimt op het muurtje.
Het muurtje van Kasper en Pien.
Zo noemen Kasper en Pien hun muurtje.
In de pauze zitten ze daar altijd.
Met zijn tweeën.
Altijd, behalve nu.

Kasper staart naar de lucht.
Die is hemelsblauw.
In de verte ziet hij een vliegtuig.
Het tekent een witte streep in de lucht.
Er komen weer vragen bij Kasper op.
Tekenen ufo’s ook witte strepen?
Wie stapte er uit de ufo?
Is die persoon misschien een spion?
Spionnen kijken goed om zich heen.
Ze schrijven dingen op.
Ze maken stiekem foto’s.
Kasper ziet niemand die spioneert.
Pien springt naast hem op het muurtje.
‘Ikko is echt aardig,’ zegt ze.
‘Heel anders dan wij.
Ik wil ook van die laarzen met lampjes.
En zo’n leuk petje.
Ik wou dat Ikko mij verstond.
Dan vertelde ik haar dat ik haar vriendin wil zijn.’
Kasper zou haar ook veel willen vragen.
Wat voor taal spreekt ze eigenlijk?
Is het Engels?
Is het Frans?
Is het Zweeds?



IKKO, IKKO, IKKO EN NOG EENS IKKO

Kasper laat zijn boterhammen bij 
het overblijven staan.
Hij heeft geen trek.
Hij heeft geen tijd.
Denken wil hij.
Denken aan de ufo in de tuin.

Pien zit aan een andere tafel.
Ze praat met Ikko.
Ikko zegt niets terug.
Ze lacht naar iedereen.

Pien komt bij Kasper zitten.
‘Ik hoop dat Ikko voor altijd in onze klas blijft,’ 
zegt ze.
Ze pikt een boterham met hagelslag 
uit Kaspers trommeltje.
Pien praat de rest van de pauze alleen 
nog maar over Ikko.
Over haar kleren, over haar leuke lach.
‘Ik wil weten waar ze woont,’ zegt Pien.
‘Misschien kan ik met haar afspreken.
Het geeft niet dat ik haar niet versta.
Ze heeft vast een kast met mooie kleding.
Die wil ik allemaal passen.’
Kasper vraagt zich af waarom Ikko 
maar een dag blijft.
Moeten haar ouders op zakenreis?
Is ze op vakantie?
‘Ik spreek vanmiddag met Ikko af,’ zegt Pien.
‘Wil je ook mee?’
Kasper schudt zijn hoofd.
Hij wil na school in de tuin speuren.
Hij moet sporen van de ufo vinden.
Dan kan hij Pien van de landing in de 
tuin vertellen.



WAAR IS IKKO?

Ikko tekent na het overblijven af en toe 
in het schriftje.
Ze let niet op in de les.
Ze kijkt vaak naar buiten.
Daar is van alles te zien.
Een agent op een motor.
Een poes die op het plein speelt.
Een vrachtwagen die nieuw zand in 
de zandbak gooit.
Af en toe schrikt ze van het gepiep 
van hamster Billie.
Dan kijkt ze angstig naar de kooi.
Kasper snapt er niets van.
Je schrikt toch niet van een hamster?
Het zijn de liefste huisdieren van de wereld.
Hij kijkt op de klok.
Bijna half vier.
Deze week heeft hij belbeurt.
Hij loopt de klas uit.
De zoemer zit in de gang bij de deur.
Kasper drukt op de zwarte knop.
Overal hoort hij geschuif van stoelen.

Er wordt gerend in de gang.
Kasper loopt terug naar de klas.
‘Tot morgen allemaal,’ zegt juf Anneke.
Maar de helft van de klas is al verdwenen.
Kasper kijkt naar de lege stoel naast zijn tafeltje.
Raar.
Hij is Ikko niet tegengekomen in de gang…
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