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Wie is wie?

Dit is Rolf.  

Rolf lijkt een heel gewone jongen, 

maar zijn vader is een dief.

Zijn opa was dat ook. 

Ze geven het vak van vader op zoon door. 

Rolf moet dus ook een dief worden. 

Zijn vader stuurde hem naar de dievenschool.

Maar dat wilde Rolf écht niet. 

Hij wil liever een geheim agent worden.

Dan kan hij dieven pakken. 

Daarom liep Rolf weg uit de dievenschool.

Hij is een kei in vermommen. 

Niemand herkent hem dan nog. 

Dat komt voor een geheim agent goed van pas.

Ik wil niet leren stelen.

Ik wil dieven pakken.

Dit is Gitte. 
Gitte is de beste vriendin van Rolf.

Ze liep met Rolf weg uit de dievenschool,

maar is nu weer terug.



Zij leerde hem alles wat hij moet weten.

Ze is de enige die hem niet bedriegt. 

Gitte is snel en slim.

Ze is alle mensen te snel af en is zelden bang.

Dit is Serpunt. 
Steelburg, de  

dievenschool, ligt op 

een stille plek. 

In de heuvels, ver weg 

van alles. 

Het is een kil kasteel met kale muren. 

Er zijn geen meesters of juffen. 

Elk kind probeert een ander kind te 

bestelen. 

Het leven is er echt geen pretje. 

De baas van de school is de grootste 

schurk. 

Ze heet Serpunt. 

Haar zoon heet Fons.

Hij zit ook op de dievenschool.

Ik word net als Rolf geheim agent.

Samen staan we sterk!

    Mijn zoon is de beste dief.

Niemand kan van hem winnen.
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Terug naar school

‘Het is een schande!’ roept pap boos.

‘Mijn eigen zoon die geen dief wil worden. 

Mijn eigen zoon wil geheim agent worden! 

Dat sta ik niet toe, nooit!’

Zo boos heeft Rolf zijn vader nog nooit gezien.

Rolfs vader is een dief. 

Stelen is zijn beroep en hij is trots op zijn vak. 

Hij wil dat Rolf ook een goede dief wordt, 

maar Rolf keurt stelen af. 

‘Hou je wel aan de regels van een goede dief,’ zegt zijn 

vader.

DIE REGELS ZIJN: 
1. Steel alleen in de nacht als de mensen slapen. 
2. Steel alleen van mensen die heel, heel erg rijk zijn.
3. Maak nooit een kind of een zwak mens bang.
4. Gebruik nooit wapens of geweld.
5. Laat het huis altijd netjes achter.

Maar toch ... 

Het is en blijft stelen, dat valt niet goed te praten. 

‘Ik wil een eerlijk leven,’ zegt Rolf.
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‘Ik wil iets aan de misdaad doen. 

Ik wil geheim agent worden!’

‘Nooit!’ roept zijn vader boos. 

‘Ik wil een goede toekomst voor jou. 

Ik wil niet dat je eerlijk wordt. 

Je moet een dief worden. 

Net als ik en net als mijn pa en opa. 

Je moet terug naar de school voor dieven. 

Vandaag nog!’

Rolf sputtert niet tegen. 

Hij had dat wel verwacht. 

En hij had er stiekem ook op gehoopt.

Want wat zijn vader niet weet: 

Rolf leert stiekem al voor geheim agent ...

Rolf is gevlucht uit de dievenschool. 

Hij ging naar een andere school.

Zonder dat zijn vader het wist.

Een geheime school. 

Daar leerde hij om geheim agent te worden. 

Rolf keert nu terug naar de dievenschool. 

Hij heeft een taak.

Hij moet zorgen dat alles er misgaat. 

Hij moet zorgen dat de school sluit. 

Maar dat moet geheim blijven, 

anders sturen ze hem daar weg. 
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Ze moeten denken dat hij een dief wil worden. 

Slaagt hij daarin?

Dan wordt hij een echte geheim agent.

Pap zet Rolf op de trein.

‘Je hebt geluk,’ zegt hij. 

‘Er is een nieuwe baas op je school. 

Die vindt het goed dat je terugkomt.’

Rolf is blij. 

Hij hoopte al dat het zo zou gaan. 

Hij gaat gewoon terug, alsof er niets gebeurd is.

Niemand zal hem verdenken. 

‘Je komt pas naar huis, als je een goede dief bent!’ 

zegt pap streng.

Hij zou eens moeten weten, denkt Rolf. 

Het is een lange rit naar Steelburg. 

En dan moet hij nog een heel eind lopen. 

Het kasteel ziet er nog altijd even lelijk uit. 

Het is net een gebouw uit een enge film. 

Bah! 

Gitte doet de poort voor hem open. 

Ze was samen met Rolf uit de dievenschool gevlucht. 

Zij is al terug op Steelburg. 

Gitte leert ook om een geheim agent te worden. 

Ze is erg goed. 
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‘Welkom,’ zegt ze zacht.

Ze laat Rolf zijn kamer zien.

De kamer is kaal, met een bed en verder niets. 

Op Steelburg kun je maar beter niets hebben. 

Het wordt toch gejat.

Helaas kunnen ze nu geen kamer meer delen.

Dan valt het te veel op dat ze vrienden zijn. 

‘Niemand mag weten dat we vrienden zijn. 

We mogen onszelf niet verdacht maken. 

We kunnen dus beter niet met elkaar praten,’ zegt Gitte.

‘Ik laat je nu alleen.’

Ze vertrekt.

Rolf staat er nu dus alleen voor. 

Zijn vriendschap met Gitte moet geheim blijven.

En nieuwe vrienden maken, kan ook niet. 

Vrienden zijn verboden op deze school. 

Hij kruipt in bed en valt meteen in slaap.
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Serpunt

De volgende morgen is Rolf al vroeg wakker. 

Hij gaat op zoek naar een ontbijt. 

Op deze school moet je dat stelen. 

Je krijgt er niets voor niets.

Rolf weet nog waar de kok het eten verstopt. 

Hij vindt brood en kaas.

Opeens staat er een vrouw naast hem.

Hij schrikt, want hij had haar niet aan horen komen. 

Ze is dun en heel erg lang.

‘Ben jij het joch dat hier gevlucht is?’ vraagt ze.

Rolf knikt. 

Wie is dat mens toch? 

Het lijkt net of ze weet wat hij denkt. 

‘Ik ben mevrouw Serpunt,’ zegt ze dreigend. 

‘Ik ben hier op school de nieuwe baas.’

Rolf kijkt haar verbaasd aan.

‘Met mij haal je geen geintjes uit. 

Als je dat wel doet, komt je dat duur te staan.’

En weg is ze, zonder één geluid te maken.

Raar mens, denkt Rolf. 

Maar hij zal op zijn hoede zijn. 

Ze ziet er link uit.
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Even later moet iedereen naar de Strafzaal komen.

Oei!

Wie zal er straf krijgen? 

Rolf is heel benieuwd. 

Alle blikken zijn op hem gericht.

‘Hij is er weer,’ hoort hij een meisje zeggen.

Hij ziet dat het Kaat is. 

Ze steelt elk juweel van je lijf, zonder dat je het merkt. 

Karel is er ook. 

Voor hem is geen enkel slot veilig.

Dan wordt het stil. 

Mevrouw Serpunt staat vooraan in de zaal. 

Niemand heeft haar binnen horen komen. 

‘Ik sta hier niet om straf te geven,’ zegt ze. 

‘Ik ben hier met leuk nieuws. 

Omdat ik de nieuwe baas van de school ben, 

is er iets te vieren. 

We gaan vandaag naar een pretpark!’ 

Het gonst in de zaal. 

Met de hele school naar een pretpark? 

Op schoolreis? 

Dat is hier nog nooit gebeurd.

‘MAAR!’ roept Serpunt luid.

Iedereen is meteen weer stil 

en kijkt haar vol spanning aan.

‘Er zit een taak aan vast. 
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Luister goed: 

je moet in het park stelen wat je kunt. 

Geld, eten, kleren, snoep … het maakt niet uit. 

Wie met de grootste buit terug op school komt, wint.’

‘Wint wat?’ roept Fons brutaal.

Hij is de beste dief van de school.

‘Die wint de hele buit,’ zegt Serpunt. 

Ze grijnst er vals bij. 

‘Ha ha,’ lacht Fons. 

‘De beste dief, dat ben ik! 

Let maar op!’

‘De trein vertrekt over een uur,’ zegt Serpunt nog. 

‘Schiet dus op, want de trein wacht niet.’

En weg is ze ...

Met al dat gespuis naar een pretpark? 

Dat wordt een hel voor de bezoekers.

Rolf kijkt naar Gitte.

Ze staart bezorgd voor zich uit.

Een bende jonge dieven zal het park onveilig maken.

De dieven stelen alles wat ze maar te pakken krijgen. 

Niemand zal veilig voor hen zijn. 

Het wordt een ramp! 

Rolf móét zorgen dat de opdracht van Serpunt mislukt. 

Als geheim agent is dat zijn taak. 

Maar hoe? 



www.zwijsen.nl

Dirk Nielandt
zw

ijse
n

Rolf komt uit een familie vol dieven.
Zijn opa, zijn vader …
Rolf moet ook een dief worden.
In dit verhaal gaat Rolf naar de dievenschool.
Niet om dief te worden, zoals zijn vader wil.
Maar Rolf heeft een geheim doel.
Hij wil ervoor zorgen dat de school sluit.
Zal hem dat lukken?

Lees en beleef
       Op vrije voeten!
Een stoer en spannend verhaal op AVI M4. 

NUR 282

9 789048 737185

ISBN 978-90-487-3718-5




