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De magische boomhut
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‘Help! Een monster!’ zei Carolien.
‘Welja’, zei Ben. ‘Een echt monster in de Kikker-
vallei.’
‘Rennen, Ben!’ zei Carolien. Ze liep snel naar de 
weg.
Jongens, toch! Zo bracht hij zijn dagen door met 
zijn zevenjarige zus.
Carolien deed graag alsof. Maar Ben was onder-
tussen al acht en een half. Hij wilde ook wel eens 
echte dingen.
‘Kijk uit, Ben! Het monster komt eraan! Ren voor 
je leven!’
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‘Nee, dank je’, zei Ben.
Carolien holde dan maar alleen verder door het 
woud.
Ben keek omhoog naar de lucht. De zon ging bij-
na onder.
‘Kom, Carolien! Tijd om naar huis te gaan!’ 
Maar Carolien was verdwenen.
Ben wachtte. 
Geen Carolien.
‘Carolien!’ riep hij opnieuw. 
‘Ben! Ben! Kom hier!’
Ben kreunde. ‘Ik hoop dat het de moeite waard 
is’, zei hij.
Ben verliet het pad en liep het diepe woud in op 
zoek naar Carolien. De bomen glansden in de 
late middagzon.
‘Kom hier!’ schreeuwde Carolien.
Daar was ze. Ze stond onder een dikke eik. ‘Kijk’, 
zei ze. Ze wees naar een touwladder die tegen de 
boom hing.
De langste touwladder die Ben ooit in zijn leven 
had gezien.
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‘Wauw’, fluisterde hij.
De ladder liep helemaal naar boven, tot in de 
kruin van de boom.
Daar – tussen de takken – stond een boomhut, 
verstopt achter de bladeren.
‘Dat is vast de hoogste boomhut van de wereld’, 
zei Carolien.
‘Wie heeft hem gebouwd?’ vroeg Ben. ‘Het is de 
eerste keer dat ik hem zie.’
‘Ik weet het niet. Maar ik ga naar boven’, zei Ca-
rolien.
‘Nee. We weten helemaal niet van wie hij is’, zei 
Ben.
‘Alleen maar een paar minuutjes’, zei Carolien. 
Ze klom al op de ladder.
‘Carolien, kom terug!’ 
Ze klom naar boven.
Ben zuchtte. ‘Carolien, het is bijna donker. We 
moeten naar huis.’
Maar Carolien verdween in de boomhut zonder 
zich iets van haar broer aan te trekken.
‘Ca-ro-lien!’




