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Lonne doet een ontdekking op zolder.
De ontdekking blijkt heel wat met de liefde
te maken te hebben. Een verboden liefde!
Was oma verliefd op Briek Kopermans?
En wat vindt opa daar dan van?
Opa denkt alleen maar aan spelletjes.
Daar is hij dol op!
Gelukkig heeft Lonne Céline. Aan haar kan
ze alles aan vertellen.
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“Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien!”
Lonne opent haar ogen.
Ze loert naar de slaapkamer van mama.
De slaapkamer van opa?
De lege babykamer?
Ja, denkt ze, daar zit Tobias verstopt.
Stilletjes gaat ze naar de oude babykamer. Ze kan haar
lach amper inhouden. Hij ligt vast in een bolletje gerold
in het kleine bed. Met de dekens over zich heen. Zoals
altijd. Tobias wéét nu toch al dat Lonne dat doorheeft?
Geen Tobias te vinden. Niet in het kleine bed, niet
eronder. Ook niet achter het gordijn.
Lonne opent de slaapkamer van mama. Geen Tobias.
Ook niet op de slaapkamer van opa. Dan maar op zolder
gaan kijken. Op de zesde trede van de trap blijft ze
even staan. Ze denkt aan ratten, muizen, vleermuizen,
spinnen. Ze slikt. Tobias zou nooit zomaar op zolder
gaan. Hij durft het niet.
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Toch gaat ze snel even piepen. Het peertje schijnt
een flauw licht op de dozen die er staan. Op de rekken
met oude rommel.
“Tobias?”
Geen antwoord.
Lonne huivert. Ze is bijna nooit op zolder. Mama heeft
het liever niet. Er liggen planken los in de houten vloer.
Er dwarrelt stof rond. Het is er veel te donker.
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Lonne knielt neer bij de grote stoel van oma. Het was
haar stoel. Daar zat ze in tot de laatste dag van haar
leven. Daarna is opa bij hen in komen wonen. Lonne
mist oma. De stoel hoorde zo bij haar. Ze legt er heel
even haar hoofd op te rusten.
Lonne trekt de laden van een kastje open. Oma’s kastje.
Ze zijn leeg. De laatste lade gaat haast niet open. Met
twee handen trekt Lonne eraan, tot die op haar schoot
valt. Er zit stof in haar neus. Lonne niest.
“Gezondheid, zus!”, roept Tobias.
Lachend trippelt hij de trap af.
Lonne haalt haar schouders op.
In de lade op haar schoot zit een omslag.
Ze vraagt zich af of mama dat weet. Of opa?
En wat zit erin?

6

2
Lonne peutert de omslag open.
Het voelt alsof ze iets doet wat niet mag.
Het voelt spannend.
Maar wat kan het kwaad?
Lonnes adem stokt. Haar hart klopt snel.
In de omslag zit vreemd geld. Wel vijftig briefjes van
vijftig. Vijftig van honderd en tien van duizend! Zo veel
geld zag Lonne nog nooit bij elkaar.
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“Komen eten, Lonne!” roept opa van beneden.
Van het schrikken laat Lonne het geld vallen. Snel raapt
ze alles bij elkaar. Ze stopt het terug in het kastje.
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3
Die avond kijkt iedereen naar een film. Lonne gaat
stilletjes naar boven.
Op de tippen van haar tenen, als een dief, beklimt
Lonne de zoldertrap. Ze moet erom lachen. In haar
hoofd draagt ze een zak met gestolen goud en zilver op
haar rug. Ze denkt: was Céline maar hier. Het scheelde
weinig of ze bleef slapen. Maar er kwam wat tussen.
Het liefst zou ze dit moment met haar beste vriendin
delen.

10

Lonne houdt op zolder een biljet tegen het licht. Het ziet
er raar uit. Maar wel echt.
Ze stelt er zich van alles bij voor. Ze ziet mama in
een huis vol nieuwe meubels. Zij en Tobias met elk
een nieuwe fiets. Opa de scooter die hij zolang al wil.
Nieuwe kleren en schoenen die licht geven in
het donker!
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Lonne wil naar beneden lopen. Ze wil het geld tonen
aan mama.
Ze wil mama’s blije gezicht zien, want mama heeft het
niet makkelijk. Het geld zou goed van pas komen.
Lonne zucht. Maar waarom ligt het hier in het kastje van
oma? Heeft niemand de omslag in de lade zien liggen
tijdens de verhuis van opa?
Een gevoel van angst bekruipt Lonne. Is zij de enige
die zo nieuwsgierig is? Mág je een gesloten omslag wel
openen? Er komen steeds meer vragen op in haar hoofd.
Ze legt het geld terug in de lade. Vlug het kastje sluiten,
denkt Lonne. Ze voelt zich een dief. Echt nu.
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Lonne zit met mama in de keuken.
“Mama, was oma heel rijk?”
Mama moet lachen. “Rijk?”, vraagt ze.
Lonne knikt en neemt een hap uit haar brood.
“Niet echt”, zegt mama. “We hadden niet te klagen. Opa
verdiende best goed met schoenen herstellen. Oma
deed het huishouden bij de familie Kopermans.” Mama
lacht. “Die hadden het pas goed!”
Lotte heeft al vaker over die familie gehoord. Ze waren
heel rijk.
“Oma kreeg vaak een fooi van Briek, de oudste zoon van
de familie”, gaat mama verder. Ze gniffelt en drinkt
een slok koffie.
“Was Briek verliefd op oma?”, vraagt Lonne.
“Heel erg”, knikt mama.
“En … waarom …” Lonne wil van alles vragen, maar ze
weet niet echt wat.

13

Lonne wil naar beneden lopen. Ze wil het geld tonen
aan mama.
Ze wil mama’s blije gezicht zien, want mama heeft het
niet makkelijk. Het geld zou goed van pas komen.
Lonne zucht. Maar waarom ligt het hier in het kastje van
oma? Heeft niemand de omslag in de lade zien liggen
tijdens de verhuis van opa?
Een gevoel van angst bekruipt Lonne. Is zij de enige
die zo nieuwsgierig is? Mág je een gesloten omslag wel
openen? Er komen steeds meer vragen op in haar hoofd.
Ze legt het geld terug in de lade. Vlug het kastje sluiten,
denkt Lonne. Ze voelt zich een dief. Echt nu.

12

4
Lonne zit met mama in de keuken.
“Mama, was oma heel rijk?”
Mama moet lachen. “Rijk?”, vraagt ze.
Lonne knikt en neemt een hap uit haar brood.
“Niet echt”, zegt mama. “We hadden niet te klagen. Opa
verdiende best goed met schoenen herstellen. Oma
deed het huishouden bij de familie Kopermans.” Mama
lacht. “Die hadden het pas goed!”
Lotte heeft al vaker over die familie gehoord. Ze waren
heel rijk.
“Oma kreeg vaak een fooi van Briek, de oudste zoon van
de familie”, gaat mama verder. Ze gniffelt en drinkt
een slok koffie.
“Was Briek verliefd op oma?”, vraagt Lonne.
“Heel erg”, knikt mama.
“En … waarom …” Lonne wil van alles vragen, maar ze
weet niet echt wat.

13

“Waarom ze dan met onze opa is getrouwd?”
Lonne knikt.
“Die was vast veel liever. En dames houden van
schoenen.” Mama lacht. Ze kijkt naar het plafond. Ze
denkt aan oma.
“Spelletjes!”, roept opa, na het eten.
“Ga je niet dutten dan?”, knipoogt mama.
“Mooi niet”, zegt opa. Hij kijkt in de kast en somt
spelletjes op: “Mens-erger-je-niet, schaken, Monopoly,
vier-op-een-rij, Cluedo.”
“Cluedo!”, gilt Tobias.
“Daar begrijp jij niks van”, plaagt Lonne. Maar het is wel
een beetje zo.
Toch spelen ze het spel. “Wie heeft het gedaan, wie heeft
het gedaan?”, zegt opa de hele tijd.
Tobias vindt het supergrappig.
Lonne denkt weer aan oma. Ze zou zeuren: “Opa, doe
nu normaal. Hou op. We weten het nu wel.” Zo ging het
vroeger altijd. Elke zaterdag was het spelletjesdag.
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Twee weken na oma’s dood beloofde opa dat die dag
voor altijd zou blijven. Dat vond Lonne fijn. Het voelde
eerst wel nog raar, zo zonder oma. Maar al snel werd ze
het gewoon. Opa doet altijd zijn best om te doen alsof
oma er toch bij is. Dan proost hij op haar. Of hij deelt de
kaarten ook aan haar uit. Soms vindt Lonne het
een beetje triest. Maar opa vindt het best.
Na enkele spelletjes gaat opa wat op de bank liggen.
Tobias laat Kwiek, de hond, uit.
Lonne kan het niet laten om naar de zolder te trekken.
Lonne haalt het geld uit het kastje.
Geld van Briek, denkt ze.
Ze sluit haar ogen. In haar hoofd ziet ze oma Brieks
kasten stoffen. Hij zit te werken aan zijn bureau. Hij kan
er zijn gedachten niet bij houden. Zijn blik gaat steeds
naar oma.
Als alles netjes is, opent Briek een lade. Hij diept er
wat geld uit op en zegt: “Voor jou, Eleonora.” En hij
knipoogt. Oma bloost een beetje en stopt het geld in
haar zak.
“Voor nieuwe schoenen”, lacht ze. “Schoenen die licht
geven.”
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“Lonne!” Mama staat aan de zoldertrap. “Wat spook
jij uit?”
Lonne holt naar beneden. Mama staat op de gang.
“Ik zocht kleren om me te verkleden”, jokt Lonne.
“Die ga je daar niet vinden, Lon”, zegt mama. Ze klinkt
een beetje boos.
In bed denkt Lonne erover na. Mama weet vast van
het geld. Het is geheim geld omdat het van Briek komt,
die verliefd was op oma. Opa weet er ook van. Hij wil
van het geld niet weten. Opa was altijd zo gelukkig met
oma. Over het geld werd nooit gesproken. Dat wou opa
het liefst: dat het geld nooit bestond. Dan bestond
de liefde tussen die Briek en oma ook niet.
Lonne schudt met haar hoofd. “Hou op, trien”, fluistert
ze. “Je kijkt te veel naar films!”
Na een poosje slaapt ze eindelijk in.
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5
Onderweg naar school denkt Lonne aan het geld. Het
komt door haar fiets. Die kraakt en piept. Het stuur staat
scheef. Het zadel doet pijn!
Een nieuwe fiets, denkt Lonne. En: schoenen.
Een scooter voor opa.
Ze duwt haar remmen in.
Céline, die vlak achter Lonne rijdt, knalt bijna tegen
haar aan. “Meid!”, gilt ze.
Céline kijkt naar het sombere gezicht van Lonne.
“Wat is er?”
“Niks”, zegt Lonne. Maar Céline gelooft het niet.
Samen fietsen ze verder.
Céline vraagt nog een keer wat er scheelt.
Lonne zegt: “Céline, ik denk dat ik een geheim op zolder
heb gevonden.” Het is eruit voor ze het weet.
“Een geheim. Op zolder? Vertel!”
Céline houdt van zulke dingen.
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Lonne doet het hele verhaal tijdens de pauze.
Céline herhaalt heel de tijd wat Lonne vertelt.
“Je oma, verliefd, een rijke man, paarden, een mooi huis,
diamanten, geheim, fortuin!?” Ze smelt haast weg bij
de beelden in haar hoofd.
Lonne knikt. Maar ze vraagt zich af of het wel goed was
het te vertellen. Maar Céline weet zowat alles. Zij weet
alles over haar papa die verhuisde naar een ver, warm
land. Céline wist precies hoe verdrietig Lonne was.
Ze hielp dozen uitpakken toen opa kwam inwonen.
Céline is op al haar feestjes. Céline is haar beste vriendin.

Lonne twijfelt erg, maar weet dat mama nog uit werken
is. Dat opa naar de kapper gaat. En daarna gaat hij
kaarten bij zijn beste vriend Tuur. Tobias heeft op
dinsdag een extra uur.
Lonne knikt naar Céline. “We doen het!”

Maar Céline blijft na de lunch maar zeuren om het geld te
mogen zien.
“Het is gewoon geld, hoor”, zegt Lonne. “Je weet toch wat
dat is?”
“Er hangt een heel sprookje aan vast”, antwoordt Céline.
“Het is geheim geld van een geheime lover!”
“Jij kijkt te veel in de blaadjes van je moeder”, bromt
Lonne.
“Toe?”
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6
Giechelend gaan ze naar de zolder.
“De geest van Briek Kopermans mag ons niet horen”,
zegt Céline met een lage stem.
Lonne gilt.
Céline gilt.
Dan gaan ze geknield bij het kastje zitten.
Céline knikt.
“Doe nu maar.”
Lonne opent voorzichtig de lade.
Haar mond valt open.
“Huh?”, doet Céline.
“Maar …” Lonne weet niet wat gezegd.
De lade is leeg.
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Lonne en Céline zitten op bed.
“Ik zweer het je”, zegt Lonne.
“Ik geloof je wel”, zegt Céline. Maar het klinkt niet zo.
“Een dik pak geld”, moppert Lonne. “Weg.”
“Briek heeft het vast weer meegenomen”, zegt Céline.
Lonne kijkt naar Céline.
“Je gelooft me niet.”
“Wel”, zegt Céline. “Ik geloof ook in geesten. Met
het openen van de lade is hij wakker geworden.
Hij dacht: dat is mijn geld!”
Lonne stompt met haar voet op de vloer.
“Je lacht me uit”, zegt ze.
Beneden gaat de voordeur open.
“Tobias”, fluistert Lonne. Ze kijkt naar de klok. “Hij is …”
Lonne krijgt een schokje door haar buik. De meisjes
kijken elkaar aan.
“De dief!”, zeggen ze tegelijk.

24

7
Mama komt langs de achterdeur de keuken in.
“Thuis!”, roept ze.
Maar Lonne en Tobias roepen niks terug. Nog niet.
Lonne houdt haar vinger op naar Tobias.
Tobias zit op haar bed. Hij heeft gehuild. Tranen
plakken aan zijn wangen.
“Laat hem nou”, zegt Céline.
“Als hij het geld terug op zolder legt”, vindt Lonne.
“Ik heb niks gestolen, Lon!”, piept hij.
“Daar kom ik nog wel achter”, zegt Lonne.
“Doe niet zo!”, smeekt Tobias.
“Je overdrijft, Lonne”, zegt Céline.
“Het geld is van oma. Gekregen van Briek.”
Tobias schudt zijn hoofd. “Van wie?”
“Van Briek. Kopermans.”
Céline proest het uit. “Jij hebt te veel fantasie, Lon.” Ze
geeft Lonne een zoen. “Ik ga m’n moeder helpen. Ze
metselt een muurtje achter in de tuin. Da-ag!”
Céline gaat er snel vandoor. In de keuken groet ze
mama.
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“Je lacht me uit”, zegt ze.
Beneden gaat de voordeur open.
“Tobias”, fluistert Lonne. Ze kijkt naar de klok. “Hij is …”
Lonne krijgt een schokje door haar buik. De meisjes
kijken elkaar aan.
“De dief!”, zeggen ze tegelijk.
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Mama komt langs de achterdeur de keuken in.
“Thuis!”, roept ze.
Maar Lonne en Tobias roepen niks terug. Nog niet.
Lonne houdt haar vinger op naar Tobias.
Tobias zit op haar bed. Hij heeft gehuild. Tranen
plakken aan zijn wangen.
“Laat hem nou”, zegt Céline.
“Als hij het geld terug op zolder legt”, vindt Lonne.
“Ik heb niks gestolen, Lon!”, piept hij.
“Daar kom ik nog wel achter”, zegt Lonne.
“Doe niet zo!”, smeekt Tobias.
“Je overdrijft, Lonne”, zegt Céline.
“Het geld is van oma. Gekregen van Briek.”
Tobias schudt zijn hoofd. “Van wie?”
“Van Briek. Kopermans.”
Céline proest het uit. “Jij hebt te veel fantasie, Lon.” Ze
geeft Lonne een zoen. “Ik ga m’n moeder helpen. Ze
metselt een muurtje achter in de tuin. Da-ag!”
Céline gaat er snel vandoor. In de keuken groet ze
mama.
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“Blijf je eten?”, vraagt mama.
Céline schudt van nee en verdwijnt.
“Lonne?”, roept mama. “Tobias?”
Tobias springt snel het bed af. “Rare”, roept hij, voor hij
de deur uit gaat.
Lonne gaat op bed liggen. Waar Tobias zat, is het lekker
warm.
Ze zucht. “Heb ik het dan allemaal maar verzonnen?”
Lonne besluit om er niks meer van te zeggen. Als ze
er straks aan tafel over begint, heeft ze problemen
met iedereen: Tobias zal zeggen dat zij hem als dief
beschuldigt. Mama zal aan opa vragen of hij iets weet
van dat geld. Opa zal aan die gladde Briek denken. Hij
zal zich afvragen of oma gekker was op Briek dan op
hem.
Lonne hapt haar lippen tegen elkaar.
Soms is dat beter.
Dagen gaan voorbij.
Als Lonne in het kastje gaat kijken, ligt het geld nooit of
nooit meer in de lade.
Zou ze het dan toch …
Lonne snapt er niks meer van.
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8
“Spelletjesdag!”, roept opa blij.
Hij neemt de doos Monopoly uit de kast.
“Oma heeft gekozen”, zegt hij.
Hij neemt zijn biertje. Hij kijkt naar het lege plekje op
de bank. “Op jou, schat!”
Lonne krijgt een krop in de keel.
Mama knipoogt even.
Dan gaan ze spelen.
Opa vouwt het bord open, zet pionnen.
Lonne de hond. Tobias de laars. Mama de auto en opa
de hoge hoed.
“Dobbelstenen”, zegt opa, meer tegen zichzelf. “De
kaarten nog. Klaar.”
“Geld”, zegt mama. Ze neemt het stapeltje uit
de speldoos.
Opa schudt nee en tast naar zijn broekzak. “Natuurlijk,
geld”, zegt hij. “Zonder geld geen Monopoly.”
Opa legt een dik pak geld op de tafel.
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Lonne kijkt naar Tobias.
Tobias naar Lonne.
Mama lacht. “Pa”, zegt ze.
Hij bromt van plezier. “Ik dacht: laat ik dat oude
speelgeld van oma eens gebruiken. Het heeft daar lang
genoeg niks liggen doen.”
“Maar, opa”, zegt Lonne. Meer krijgt ze niet gezegd.
“Wat, lieverd?” Opa legt het geld op stapeltjes. Vijftig bij
vijftig, honderd bij honderd, vijfhonderd bij vijfhonderd.
De enkele duizendjes vouwt hij netjes open. Hij schudt
zijn hoofd. “Dit is wel zonde”, zegt hij.
“Opa, dit is een fortuin!”, roept Lonne uit.
Ze denkt aan een nieuwe fiets, schoenen, een scooter,
maar ze zegt nog even niks.
Opa proest het uit. “Was”, zegt hij.
“Dit was een klein fortuin.”
Hij schudt de dobbelstenen in zijn handen. “Wie
het hoogste gooit, begint”, zegt hij. “Nu jij, Lonne.”
Maar Lonne zit naar het geld te kijken. “Dat is het geld
van op zolder”, fluistert ze.
Opa knikt. “Dat heb jij goed gevonden.”
“Ik?”, piept Lonne.
“Jij”, zegt mama. “Nieuwsgierige meid!”
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“Maar van wie … hoe …”, doet Lonne. Maar meer krijgt
ze niet gezegd.
Opa zucht. “Oma en ik …”, begint hij.
Lonne zou haar handen op haar oren willen leggen.
Ze ziet oma. Ze ziet Briek Kopermans. Het geld in zijn
handen om oma’s puike werk. Ze kijken naar elkaar, veel
te lang. Opa staat achter het bruine, fluwelen gordijn op
Brieks kamer. Hij hoort alles.
“Wij speelden altijd voor geld”, hoort Lonne opa zeggen.
“Je oma won altijd. Dat mens kon spelletjes spelen!”
“En opa verloor al zijn munten”, lacht mama.
“Munten?”, zegt Tobias. “Dat zijn geen munten!” Hij
wijst naar het geld op de tafel.
“Vijfenveertig jaar lang. Elke zaterdag”, zegt opa zacht.
Hij kijkt naar de lege plek aan de tafel. Hij grinnikt.
“Dat bracht een hoop geld op.”
Tobias kijkt naar Lonne. Lonne weet wat hij denkt:
een fiets. Een step! Ze knipoogt naar haar broer. Sorry,
wil dat zeggen.
“Op een dag lieten we alle munten ruilen voor briefjes.
We zouden een reis maken.” Weer kijkt opa naar de plek
waar oma weleens zat.
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Zijn ogen blinken. Mama legt haar hand op zijn knie.
“We deden er niks mee.”
Tot nu, denkt Lonne.
Opa schiet in de lach. “Maar nu is het niks meer waard.
Het is oud geld.”
“Oud geld?”, vraagt Lonne.
Opa toont een biljet. “Kijk. Het zijn geen euro’s.”
“Je kon het toch in de bank laten wisselen?”, vraagt
Tobias.
Opa knipoogt. “Slim, Tobias.” Hij lacht. “We vergaten het
steeds om te wisselen. Nu is het bijna niks meer waard.”
Hij wrijft met zijn duim over het geld. “Ik wilde het
eigenlijk niet”, fluistert hij dan.
“Maar waarom lag het dan heel de tijd op zolder?”,
vraagt Lonne.
“We konden er al langer mee spelen, opa”, vult Tobias
aan.
Opa haalt zijn schouders op. “Het hoorde bij haar kastje,
haar favoriete stoel.”
“Maar nu Lonne op ontdekking ging …”, zegt mama
streng.
“Vond ik dat het eindelijk eens uit die omslag mocht
komen”, zegt opa.
34

“Kom op, spelen!” Opa gooit de dobbelstenen.
“We spelen met oma’s échte geld”, zegt mama.
Opa schudt zijn hoofd. “Dat mens won toch eens al-tijd”,
moppert hij.
Lonne glimlacht. Dit zou oma heerlijk gevonden
hebben!
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Lonne doet een ontdekking op zolder.
De ontdekking blijkt heel wat met de liefde
te maken te hebben. Een verboden liefde!
Was oma verliefd op Briek Kopermans?
En wat vindt opa daar dan van?
Opa denkt alleen maar aan spelletjes.
Daar is hij dol op!
Gelukkig heeft Lonne Céline. Aan haar kan
ze alles aan vertellen.
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