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Moe, maar vol verhalen klimt Tim de trappen op naar nummer 
34c. Op zijn rug een rugzak, in z’n hand een slaapzak en een 
plastic tas en op z’n buik nog een extra tas. 
Hoe kwam hij in hemelsnaam boven? 
 
Een hele week was hij weg geweest, met zijn groep zes. Ze 
hadden een speurtocht gedaan, kampvuur gestookt, een 
roverspel gespeeld. 
En elke avond voor ze gingen slapen had Meester Karel een 
verhaal verteld, waar je soms nog lang over na liep te denken. 
In het donker hadden ze er ook nog wel eens over liggen 
napraten met elkaar, hij, John, Victor en Rob. 
Soms waren het wel moeilijke verhalen geweest. 
 
Toen ze vanmorgen weggingen hadden ze allemaal een 
boekje gekregen van de meester, waarin alle verhalen 
stonden die hij verteld had. ‘De ware koning en andere 
verhalen van Meester Karel’ heette het. “Kun je ze thuis nog 
een nalezen”, had hij gezegd, “of aan je moeder of vader laten 
lezen.” 
 
Tim wist al gelijk wat hij ermee ging doen. 
Deze zomer mocht hij weer bij oma en opa logeren. Dan nam 
hij de verhalen mee, dan kon opa ze fijn nog eens voorlezen. 
En als hij nog iets wilde vragen, dan kon opa het altijd weer 
uitleggen. 
 
Eindelijk, daar is de deur. 
Hij zoekt de sleutel van de voordeur en sleept z’n spullen naar 
binnen. 
Niemand thuis nog, ’t is pas 3 uur. 
Mama komt over een half uurtje uit school, Frank zal zo ook 
wel komen. 
Wacht, hij zal alvast thee zetten. 
 
En dan zoekt hij het boek van meester Karel op en gaat hij 
lekker nog eens alle verhalen lezen. 
Net of hij weer op kamp is. 
 



Hij zoekt in z’n rugzak en haalt het boekje eruit. 
Languit op de bank begint hij te lezen. 
Het eerste verhaal heet “Wolven in schaapskleren?” 
 
‘Er waren eens…’ 
Ja, zo was meester begonnen die eerste avond. 
‘Het lijkt wel een sprookje had hij gezegd, maar dat wordt het 
toch niet echt. 
Luister maar.’ 
En toen vertelde meester verder… 
  



WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN? 
 
Er waren eens in een vallei achter de groene bergen heel veel 
schapen, witte en zwarte. 
Het was een mooie vallei, met veel fris groen gras. Er waren 
bomen, die schaduw gaven als het te warm werd en er was 
een beek met koel, helder water, waar je altijd uit kon drinken. 
Die schapen hadden het goed voor elkaar. 
Ze kozen om de paar jaar de Raad van wijze schapen, die er 
voor moest zorgen dat alles in de vallei rustig bleef, dat de 
schapen geen ruzie kregen en dat er voor iedereen genoeg 
ruimte was. 
 
Soms moesten de schapen van de Raad wel eens boos 
worden als de jonge schapen wat te veel herrie maakte, of 
hun witte vacht groen gingen verven of zo, maar meestal was 
het erg gezellig en heel rustig in de vallei. 
Zo rustig, dat ze zelfs niet bang meer waren van de oude wolf 
die in de buurt woonde. 
 
Hij kwam wel eens drinken bij de beek, praatte wel eens met 
de schapen en had soms best goede ideeën. Trouwens, je 
kon ook wel om hem lachen, want soms zei hij gewoon gekke 
dingen. 
 
 
En toen er weer een Raad van wijze schapen gekozen moest 
worden, kwam iemand op het idee dat de wolf misschien ook 
wel een plekje in de raad kon krijgen. Dan werd het gewoon 
een Raad van wijze dieren, zeiden de schapen. 
Dat kon toch best, een wolf erbij. 
Dan kon je in de Raad nog eens lachen. 



 
 
En zo gebeurde het. 
De wolf kwam in de Raad, had soms goede ideeën en soms 
domme opmerkingen. Dan zei hij bijvoorbeeld: “Zwarte 
schapen zijn anders dan witte”. 
De schapen vonden dat dom, en zeiden dat ook, maar dan zei 
de wolf: 
 
 



“Je ziet toch zelf wel dat ze anders zijn? Zwart is toch anders 
dan wit?” 
Ja dat was wel waar natuurlijk, maar verder was een zwart 
schaap net zo’n echt schaap als een wit. 
“Nou en”, zei de wolf dan, “dat zeg ik toch? Ik zeg alleen maar 
dat het anders is.” 
 
De schapen vonden het allemaal best, ze lachten om de wolf, 
verdroegen z’n ideeën en leefden nog lang en gelukkig. 
 
O nee, het werd geen sprookje. 
Het verhaal gaat verder. 
Achter de bergen woonden mensen en die mensen hadden 
besloten dat ze en dam gingen aanleggen in de vallei. Zo zou 
er een stuwmeer komen en dan konden ze goedkoop stroom 
krijgen en roeien op het nieuwe meer. 
 
De mensen  waren helemaal vergeten dat de schapen in de 
vallei moesten leven van het water dat de beek meebracht. 
En door de grote dam kwam er ineens helemaal geen water 
meer in het dal. 
De schapen hadden daardoor geen water meer om te drinken, 
maar moesten het alleen doen met het gras. En toen er geen 
regen viel in het dal, werd het gras dor en geel. Er was niet 
genoeg te eten voor al die schapen. De schapen kregen 
honger. 
Ze werden verdrietig, ze snapten er niets van. 
Altijd was alles fijn geweest in hun vallei, schoon water, groen 
gras, en nu ineens was het allemaal voorbij. 
Hoe kon dat nu? 
Ja die schapen wisten natuurlijk niet wat de mensen bedacht 
hadden. 
 
 


