Het geheim van Zandvoort
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door Joan Bergmans & Marlies van Cleeff

Kareltje

Het geheim van Zandvoort
Vader Kees en zijn zoon Kareltje leefden honderden jaren geleden in één van de oude vissershuisjes
in Zandvoort. Ze hadden niet veel geld. Kees en Kareltje leefden van de visvangst. Zandvoort had
geen haven, de boten meerden gewoon op het strand aan en trotseerden de ruige branding.
Alle Zandvoortse vissers waren sterk en heldhaftig.
Op goede dagen vingen ze kabeljauw, schelvis, schol, schar én haring.
Iedere dag stond vader Kees om 5 uur ’s ochtends op, om vroeg met zijn bootje de
Noordzee op te gaan. Heel soms, als Kareltje geluk had, mocht hij met vader Kees mee op
avontuur. Als trotse matroos stond hij dan voorop de boot. Kareltje wilde later
zelf ook visser worden. Zijn vader Kees leerde hem hoe een échte visser te zijn.
Op een mooie zonnige ochtend mocht Kareltje mee met zijn vader op de boot. Kareltje hielp zijn
vader bij het binnenhalen van de zware netten, hoeveel vis zou er wel niet inzitten? Soms zaten er
niet alleen vissen in de netten. Ze vonden ook weleens een stukken hout, kilo’s zeewier of een oude
schoen. Dit keer hadden ze geluk. Het net zal vol met grote mooie vissen en een paar heerlijke
haringen. Mmm, vanavond ga ik niet met honger naar bed, smulde Kareltje.
Kareltje zocht naar de mooiste vis in het net. Hij zag een prachtige haring. Maar toen Kareltje goed
keek, viel hem iets op. Er glinsterde iets in de kleine bek van de vis. Kareltje probeerde de vis te
pakken en opende voorzichtig zijn bek. Kareltje kon het niet geloven. Hij had nog nooit zoiets moois
gezien en stopte het gauw in zijn broekzak.
Pas ’s avonds toen hij thuiskwam, haalde Kareltje zijn schat uit zijn broekzak. Hij liet het zijn vader
zien. Ook vader Kees kon niet geloven wat hij zag. Samen bekeken ze de schat in de schittering van
het maanlicht onder het keukenraam. Vader Kees en Kareltje besloten hun schat héél goed te
verstoppen. Op een plek in Zandvoort waar niemand hem ooit zou kunnen vinden.
Inmiddels was Kareltje Karel geworden. Een grote, sterke visser net als zijn vader vroeger. Karel
vertrok, op avontuur, met zijn boot richting de horizon om nog mooiere visavonturen te beleven. Hij
keerde nooit meer terug. De dagen, maanden en jaren verstreken. Het verhaal over het geheim van
Zandvoort leefde voort van generatie op generatie. Nog altijd ligt de schat van Kees en Kareltje
verstopt op een plek in Zandvoort. En tot de dag van vandaag, weet niemand wat de
schat is en waar hij verborgen ligt...

Ontrafel jij het geheim van Zandvoort?
Ga op avontuur!
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