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Dit is Rolf.  

Rolf lijkt een heel gewone jongen, 

maar hij komt uit een familie van dieven.

Ze geven het beroep van vader op zoon door.

Rolf moet dus ook een dief worden.

Zijn vader stuurt hem naar de dievenschool.

Maar dat wil Rolf helemaal niet.

Hij wil liever een geheim agent worden.

Dan kan hij dieven pakken.

Rolf is een kei in vermommen.

Niemand herkent hem dan nog.

Dat komt op de dievenschool goed van pas.

Dit is Gitte. 
Gitte zit ook op de dievenschool.

Ze is de beste vriendin van Rolf.

Ze is de enige die hij kan vertrouwen.

Ze leert hem alles wat hij moet weten.

Ze helpt hem ook aan eten te komen.

Wie is wie?
Ik wil niet leren stelen.

Ik wil leren rekenen.

Ik heb een groot geheim.

Niemand op school mag het weten.
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Dit is de Dievenschool.  

Steelburg ligt op een stille plek.

In de heuvels, ver weg van alles en iedereen.

Het is een kil kasteel met kale muren.

Er zijn geen meesters of juffen.

Ieder kind probeert een ander kind te bestelen.

Het leven is er echt geen pretje.

De baas van de school 

is de grootste schurk van allemaal.

Hij heet Burk en is niet te vertrouwen.

Rolf en Gitte moeten hem te slim af zijn.

Dat wordt een hele klus …

Gitte is snel en slim.

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

Ze draagt wel een groot geheim mee.

Dat vertelt ze zelfs niet aan haar vriend Rolf.

Ik ben hier de baas en de 

grootste dief van allemaal.
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Het beroep van pap

Rolf lijkt een gewone jongen van acht.

Hij heeft geen broers of zussen.

Hij heeft zwart haar en draagt een bril.

Hij loopt rond in heel gewone kleren.

Hij is goed in sport en taal, en kan goed rekenen.

Maar hij is nergens echt héél goed in.

Rolf valt totaal niet op tussen andere mensen.

Hoewel … misschien is er wel iets.

Hij kan namelijk goed stelen.

Je hoort het goed: stelen, jatten, gappen.

Maar dat zit dan ook in Rolfs bloed.

Zijn vader is een dief, zijn opa was dat ook.

Rolf praat er vaak over met zijn vader.

‘Stelen is een mooi vak,’ zegt Rolfs vader.

‘Maar het mag niet,’ zegt Rolf.

‘Er mag zoveel niet,’ zegt papa.

Dat vindt Rolf geen reden om het goed te praten.

‘Het is gewoon een leuk vak,’ beweert papa.

‘Het is leuk om in de nacht door een huis te sluipen.

Om elk moment betrapt te kunnen worden.

Het is veel leuker dan een gewone baan.’

‘Maar je maakt er mensen verdrietig mee,’ zegt Rolf.

36737_sl_Dievenschool_bw.indd   11 18-6-2019   15:11:15



12

Zijn vader zucht.

‘Je moet je wel aan de regels houden,’ zegt hij.

DE REGELS WAAR EEN GOEDE DIEF ZICH AAN HOUDT:
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.

Rolf kent die regels wel, 

maar hij heeft toch zijn twijfels bij het vak.

‘Luister eens, jongen,’ zegt papa.

‘Wij zijn dieven.

Stelen doen wij al eeuwen.

Wij geven het vak van vader op zoon door.

Jij wordt later een dief, net als ik.

En een goeie ook.’

Daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

De dag erna zegt Rolfs juf:

‘Deze week gaan we het hebben over beroepen.

Er zijn heel veel beroepen.

Ooit kiezen jullie er ook een.

Daarom gaan we leren welke beroepen er zijn.

Ik wil graag dat jullie ouders 
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over hun beroep komen praten.’

Rolf slikt.

‘Hier in de klas?’ vraagt hij.

De juf knikt.

‘Moet dat echt?’ vraagt hij.

De juf knikt weer.

‘Van ieder kind komt één ouder praten 

over zijn of haar vak.’

Help, denkt Rolf.

Zijn vader is een dief.

Daar kan hij toch niet over komen praten?

Dat moet geheim blijven.

Die avond legt Rolf thuis het probleem uit.

Hij hoopt dat zijn vader het begrijpt …

Dat hij niet in de klas kan vertellen dat hij steelt.

‘Kun jij niet over je werk komen praten, mam?’ 

‘Maar ik ben huisvrouw,’ zegt mama.

‘Dat is toch ook een vak?’ vraagt Rolf.

‘Ja,’ zegt mama, ‘maar niet het soort 

waar je juf iets over wil horen.’

‘Ik kom wel,’ zegt zijn vader.

‘Maar pap ...’ sputtert Rolf tegen.

‘Vertrouw me nu maar,’ zegt papa.

En daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

Hij wil er dus verder niets meer over horen.
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In de klas

De hele week komen er ouders over hun beroep praten.

De een is dokter, de ander kok.

Er komen een bakker, een schrijver en een agent.

Alle ouders krijgen een half uur de tijd.

Rolf luistert goed.

Hij wist niet dat er zo veel beroepen zijn.

Maar dan is Rolfs papa aan de beurt.

Rolf maakt zich zorgen.

Straks weet iedereen dat zijn vader steelt.

Wat zullen zijn vrienden zeggen?

Willen ze zijn vriend nog zijn?

‘Dan geef ik nu het woord aan Rolfs vader,’ zegt de juf.

Rolfs papa gaat voor de klas staan.

‘Mijn beroep is …’ 

O nee, nu komt het, denkt Rolf bang.

‘… geheim agent,’ zegt zijn vader.

Rolf weet niet wat hij hoort.

De hele klas kijkt hem jaloers aan.

Zijn vader vertelt vol vuur over het vak.

Hij zegt dat hij in het geheim op dieven jaagt.

Soms moet hij zelf als dief op pad om ze te vangen.

Het halfuur van Rolfs vader gaat snel voorbij.
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Er volgt een luid applaus.

Rolf is de held van de dag.

Iedereen is jaloers op hem.

Iedereen wil een vader met zo’n spannend beroep.

‘Je hebt staan liegen, pap,’ zegt Rolf thuis.

‘Vond je het een leuk verhaal of niet?’

‘Ja, heel leuk, maar …’

‘Niks te maren,’ zegt zijn vader.

‘Een dief moet goed kunnen liegen.

Dat hoort bij ons vak.’

Daarmee is voor zijn vader de kous weer af.

Maar niet voor Rolf.

‘Ik vond het niet alleen een leuk verhaal,’ zegt hij.

‘Ik weet nu ook wat ik later wil worden: 

geheim agent.’

Zijn vader verslikt zich van schrik in zijn eten.

Zijn moeder stoot van de schok haar glas om.

‘A.. agent?

Dat … dat meen je toch niet,’ stamelt papa.

‘Toch wel, ik word later geheim agent!’

Daarmee is voor Rolf de kous af.

Maar niet voor zijn vader.

Die avond hebben zijn ouders een lang gesprek.

De deur van hun kamer staat open.
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Rolf kan alles horen wat ze zeggen.

Hij vindt het niet leuk, wat hij hoort.

‘Onze zoon gaat het verkeerde pad op,’ zegt papa.

‘Straks wordt hij nog een goed mens.

Iemand die dieven vangt en de wet volgt.

Dat zou een ramp zijn.

Er zit maar één ding op: 

ik stuur hem naar de dievenschool.’

Rolf schrikt.

Hij heeft al veel over die school gehoord.

Daar leer je stelen en liegen.

En het leven is er geen pretje.

Het gaat er heel hard aan toe.

Mama vindt het gelukkig ook geen goed idee.

‘Ik smeek je …’ hoort Rolf haar zeggen.

‘Doe dat niet!

Die school is niets voor Rolf.

Hij zal er niet kunnen wennen.’

‘We hebben geen keus,’ zegt papa streng.

‘We moeten hard zijn.

Het is voor zijn eigen bestwil.

Ga zijn tas maar vast inpakken!’

‘Dat doe ik niet,’ zegt mama.

‘Ik wil niet dat je hem naar die school stuurt.’

‘Dan pak ik zelf zijn tas wel in.

Mijn besluit staat vast.’
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Rolfs vader pakt de tas van zijn zoon in.

Rolf doet alsof hij slaapt en niets merkt.

Maar hij maakt zich grote zorgen.

‘Ik wil niet naar die school!’ wil hij roepen.

Maar hij kent papa goed.

Als die iets wil, gebeurt het ook.

Het besluit van zijn vader staat vast.

Rolf probeert dan maar aan het idee te wennen.

Van school veranderen is niet leuk.

Kan hij nog afscheid nemen van zijn vrienden?

Zal hij op de nieuwe school vrienden maken?

Rolf piekert er nog lang over.

Hij slaapt die nacht heel slecht.

Nog voor de zon opkomt, 

maakt papa hem wakker …
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Rolf komt uit een familie vol dieven.
Zijn opa, zijn vader …
Rolf moet ook een dief worden. 
Daarom stuurt zijn vader hem naar de dievenschool.
Het leven op school is geen pretje.
Maar gelukkig leert hij Gitte kennen.
Ze wordt zijn beste vriendin.
Dan ontdekken Rolf en Gitte iets.
Iets wat ze maar beter geheim kunnen houden …

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




