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1. Bij de directeur 

Huilend zit Ruben op een stoeltje in het kantoor van directeur Knos. Die is druk bezig 

met bellen. Ruben moet wachten tot de directeur tijd voor hem heeft. Liever kreeg hij 

alvast een pleister, want zijn knie bloedt flink. Waarom hebben directeuren het altijd 

zo druk? 

Na een half uur hangt Knos eindelijk op. “Zo, zo, wie hebben we daar? Als dat 

Ruben niet weer eens is, “ zucht hij. ”En wat hebben we vandaag weer te melden, 

jongeman?” 

“Ralf, Edward en Steef, “snift Ruben, “ze hebben me…” 

“Ho! Vertel me eerst wat je zelf gedaan hebt, Ruben. Waar er twee ruzie hebben, 

hebben er twee schuld!” 

“Nou, ik tikte in de gymles Edward af en toen moest hij naar de kant. Omdat het bijna 

tijd was, kwam hij ook niet meer het spel in. Toen heeft hij me, samen met Ralf en 

Steef na afloop in de wc opgesloten.” 

“Mmmm.. ik denk dat je volgende keer Edward maar niet meer af moet tikken. Je 

weet dat hij graag in het spel blijft, toch? En hij kan er ook niets aan doen, dat hij niet 

zo hard kan rennen.” 

“Maar meneer Knos…” 

“Wat zeg je? Directeur Knos, jongeman! En vertel: hoe kom je aan die bloedende 

knie? Pas op dat je geen bloed in mijn kantoor morst.” 

“Juf Jessie hoorde me niet roepen, dus toen ben ik maar over de deur van het toilet 

geklommen. Aan de andere kant kwam ik echter hard op mijn knie terecht.” 

“Tja, een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad. Welnu, terug naar je klas, 

jongeman!” 

“Maar directeur Knos, …” 

“Mijn tijd is om, ik heb nog meer te doen, wat denk je wel? En laat de jongens verder 

met rust vandaag!” 

 

2. 3D-printer 

Opnieuw zit Ruben in een kantoor, alleen nu in het kantoor van zijn vader. Hier ziet 

het er een stuk gezelliger uit dan bij Knos. 

“Hoe was het op school vandaag?” vraagt vader. 
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“Fijn, “antwoordt Ruben. Hij durft niet te vertellen dat hij in de wc opgesloten was. 

Daarvoor schaamt zich teveel. 

“Jij hebt het maar gezellig op school. En ik maar werken!” lacht vader. 

“Wat ben je aan het doen?” vraagt Ruben. 

“Ik print onderdelen voor de nieuwe machines. Morgen verkopen we er vijf!” 

Vol belangstelling kijkt Ruben hoe de 3D-printer de metalen onderdelen van de 

machines print. Later wil hij ook wel ingenieur worden. Lekker in je eentje dingen 

uitvinden en ontwerpen, dat lijkt hem wel wat! 

  

3. De schoolkluis 

Ruben mag met juf Jessie meelopen. Ze laat hem liever niet alleen bij de anderen in 

het lokaal, als ze even de klas uit moet. Meestal gebeuren er dan gekke dingen.  Ze 

lopen langs het kantoor van Knos.  

“Wat zit er eigenlijk achter die grote deur in de kamer van de directeur?” vraagt 

Ruben. 

“Je bent nieuwsgierig, Ruben. Laat meneer Knos het maar niet horen!” zegt juf. “In 

die ruimte, de schoolkluis, liggen de gegevens van alle leerlingen. De deur gaat maar 

één keer per jaar open, als directeur Knos zijn aantekeningen over de kinderen gaat 

bijwerken.” 

Ruben denkt na: wat zal Knos dit schooljaar over hém schrijven? Dat hij al vier keer 

in de wc is opgesloten door drie vervelende klasgenoten? De naam van Ralf zet hij er 

vast niet bij; dat is immers zijn eigen zoon. Hoewel die eigenlijk nog het vervelendst 

van de drie is. 

“Kun jij deze doos meenemen naar de klas?” onderbreekt juf Rubens gedachten. 

Samen lopen ze terug naar het lokaal. Nog even kijkt Ruben even naar de grote, 

stevige deur bij Knos. XR7 staat er in de rechter bovenhoek. 

 

4.  

Rubens lippen trillen van woede en van verdriet. Vandaag hebben ze hem alweer  

met z’n drieën in een wc-hok opgesloten. Kunnen ze wel? Hij vindt er inmiddels niets 

meer aan op school. Juf Jessie voelt zich machteloos. En van directeur Knos hoeft 
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Ruben ook niets te verwachten. Wraak nemen is het enige dat nog in hem opkomt. 

Wraak, wraak, wraak. 

‘XR7’ googelt Ruben. De zoekmachine geeft links naar brandbestendige 

kluizen. Ruben zoekt verder. ‘3D printen, sleutel’ vult hij in. Nog een poosje zoekt hij 

verder. Langzaamaan komt hij steeds dichter bij zijn doel. Wanneer hij naar bed 

moet, heeft hij bijna gevonden wat hij zoekt. Maar de donkere webpagina vraagt om 

een code. Dat is jammer. Voor vandaag houdt het hier op. 

 

5. Opnieuw bij de directeur 

“Ruben, meekomen!” commandeert directeur Knos en hij gebaart met zijn vinger. 

Uitgelachen door zijn klasgenoten strompelt Ruben mee naar Knos’ kantoor. Knos 

ziet er behoorlijk chagrijnig uit vandaag. 

“Over gisteren: waarom vond je het nodig om Steefs pen weg te schoppen?”  

“Dat ging niet expres, meneer, eh.. directeur Knos”, stamelt Ruben. “Steef liet hem 

zelf vallen en ik liep er per ongeluk tegenaan, toen ik toevallig langsliep.” 

 “Ik heb je gezegd uit de buurt van Ralf , Edward en Steef te blijven, Ruben! Je kunt 

ook een andere route door het lokaal nemen.” 

“Ja, directeur Knos.” Ruben slaat zijn ogen neer. 

“Ga daar zitten. Je gaat vanmiddag niet meer terug naar je klas. Ik heb genoeg van 

al dat gedoe met jou!” Knos wijst naar het stoeltje in de hoek van zijn kantoor. 

Zwijgend neemt Ruben plaats. Hij slikt enkele tranen weg. 

 De directeur is hard aan het werk. Af en toe verlaat hij zijn kantoor korte tijd, 

om vervolgens terug te komen met een nieuwe stapel werk. Ruben kijkt stiekem zijn 

kant op. Dat is wel het laatste wat hij later wil worden: directeur. Zeker niet zo een als 

directeur Knos. 

 Dan opeens valt Rubens oog op een grote sleutelbos op Knos’ bureau. Zodra 

Knos het kantoor opnieuw verlaat, spring Ruben naar de sleutels. Op een grote 

sleutel leest hij ‘cs#’. Dat moet ik onthouden, denkt hij. 

 

6. De sleutel 

Ruben zit in zijn pyjama op zijn kamer. “cs#’ tikt hij op zijn tablet in. Het lukt: op het 

scherm krijgt hij een lijst van printopties. Eén voor één bekijkt hij ze nauwkeurig. Er 
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staan afbeeldingen bij van sleutels. De veertiende afbeelding lijkt het meest  op de 

sleutel van Knos. 

“Ruben, ga je slapen?” roept Rubens moeder van beneden.  

“Ja, mam!” roept Ruben terug. Maar in plaats van naar zijn bed te gaan, sluipt hij met 

zijn tablet naar het kantoor van zijn vader. Gelukkig, het is leeg. Vlug maakt  hij 

contact met de 3D-printer. Een half uurtje later heeft hij een grote sleutel in zijn 

handen.  

 Ruben schrikt zich een hoedje, als opeens de deur van het kantoor opengaat. 

“Wat doe je in papa’s kantoor, je zou toch gaan slapen?” vraagt zijn moeder 

verbaasd en op strenge toon. 

“Ja, mam, ik eh.. Ik wilde nog even een spelletje spelen en mijn iPad lag nog in 

papa’s kantoor, dus eh..” 

“Spelen doe je morgen maar weer. Vooruit, naar bed nu, Ruben! Laat die iPad hier 

maar liggen.” 

Ruben klimt snel de trap op. De metalen sleutel houdt hij zorgvuldig onder zijn 

pyjama verborgen. 

 

7. Kluisbewaarder 

Ralf, Edward en Steef lopen het fietsenhok in. Wat hebben ze weer gelachen 

vandaag! Die kleine, Ruben, ze hadden hem in het schriftenmagazijn opgesloten. 

Het duurde ruim anderhalf uur voordat iemand erachter kwam! Die zit voorlopig nog 

wel even bij Knos. 

“Hé, een briefje op mijn zadel. Wat is dat nou weer?” Ralf peutert het plakband los en 

vouwt het papiertje open. 

“Kom morgen om 16.00 uur naar de kluis in het kantoor,” leest hij voor. “Je vader 

heeft slechte dingen over je geschreven. De situatie is zeer ernstig. De 

kluisbewaarder.” 

Steef lacht: een kluisbewaarder, daar heeft hij nog nooit over gehoord. Maar Edward 

is minder vrolijk.  

“Kluisbewaarders zijn een soort geesten,”zegt hij. “Daar moet je vooral niet mee 

spotten. Ik heb er veel over gelezen.” 
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Ralf weet niet zo goed wat hij moet zeggen. Eigenlijk maakt het briefje hem nogal 

bang, maar hij is te stoer om dat te laten merken. “Kom op, we gaan gewoon kijken 

morgen. Niets tegen mijn vader zeggen, hè!” 

 

8. Gevangen 

Het is stil in school. De kinderen zijn naar huis. Een paar juffen en meesters zitten in 

hun lokaal nog wat na te kijken. Knos is aan het vergaderen in een ander gebouw. 

Ralf, Edward en Steef sluipen naar het kantoor. Gelukkig ziet niemand ze. 

 Dat is gek: de grote kluisdeur lijkt wel op een kier te staan. Dat hebben ze nog 

nooit gezien. Er worden wel eens grapjes over gemaakt, maar geen enkel kind heeft 

die deur ooit open gezien. Ralf voelt zijn hart in zijn keel kloppen. Edward en Steef 

trekken wit weg.  

“W..w..we kunnen beter teruggaan, denk ik,” stottert Edward. 

“Bangeschijter!” blaft Ralf hem toe. “Wie gelooft er nou in kluisbewaarders?” 

Steef blijft staan. Hij gaat echt niet als eerste naar binnen! 

“Edward, jij eerst!” zegt Ralf. Met knikkende knieën doet Edward wat Ralf hem 

opdraagt. 

Wanneer hij enkele passen gedaan heeft, is Steef aan de beurt. Ralf trekt de zware 

deur een stukje verder open, zodat ze binnen meer licht hebben. Dan opeens voelt 

hij een harde duw in zijn rug en hij valt voorover de kluis in. Edward en Steef gillen 

het uit van angst. 

 In het kantoor staat Ruben. Met al zijn kracht duwt hij de kluisdeur dicht. De 

sleutel, die hij geprint heeft, doet het gelukkig opnieuw. Eén flinke draai en de deur 

zit op slot. De deur is zo dik, dat je de jongens in het kantoor niet kunt horen. Op zijn 

tenen rent Ruben het gebouw uit. 

 

9. Ontvoerd? 

Er wordt weinig gezegd onder het eten. Zoals veel mensen die bij Rubens school 

betrokken zijn, zijn ook de ouders van Ruben erg onder de indruk van de vermissing 

van drie jongens. Al twee dagen lang heeft niemand ook maar iets van Ralf, Edward 

en Steef vernomen. Het houdt het hele dorp bezig. 

“Hebben jullie in de klas dan niets bijzonders gemerkt?” vraagt moeder. 
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“Helemaal niets,”zegt Ruben. Het was een schooldag als alle anderen. De dag erna 

kwamen ze alleen niet meer opdagen. De vervangende directeur vertelde ons dat 

meneer Knos de hele nacht al met de politie op zoek was geweest.” 

“Het gerucht gaat dat ze ontvoerd zijn,” zegt vader. “Iemand schijnt een grijze auto 

met grote snelheid hebben zien wegrijden.” 

“Arme jongens.” Moeder pinkt een traan weg. “Ik zou er niet aan moeten denken dat 

ze jou zouden ontvoeren, Ruben. Opgesloten op een onbekende plek. Ik heb ook zo 

met die ouders te doen.” 

Ruben knikt. Zelfs op een bekende plek opgesloten worden is afschuwelijk... 

 

10. Praten 

“Ruben? Ruben!” 

Ruben klikt zijn iPad uit. Het geluid komt uit het kantoor van zijn vader. Snel loopt hij 

erheen.  

“Ruben, heb jij aan mijn 3D-printer gezeten?” vraagt vader met een boze blik. 

Ontkennen heeft geen zin, dat ziet Ruben direct. 

“Ik eh.. Ik moest iets voor school printen,” bedenkt hij. Eigenlijk was dat nog waar 

ook. 

“Ruben, we moeten praten. Je moeder en ik hebben door dat er al een poosje iets 

met je aan de hand is.” 

 

11. Nog meer praten 

Verslagen zitten ze op de bank, twee agenten tegenover zich. Ruben heeft alles 

opgebiecht. 

“We moeten uw zoon meenemen naar het bureau,” zegt de hoofdagent. “Morgen 

kunt u langskomen, om te horen hoe het verder gaat.” 

Lijdzaam kijken de ouders toe hoe Ruben afgevoerd wordt naar de auto, die met 

blauwe zwaailichten aan voor het huis staat.  

Ralf, Edward en Steef zijn bewusteloos, maar levend, teruggevonden en 

liggen inmiddels ter observatie in het ziekenhuis. Maar daarmee is de zaak natuurlijk 

niet ten einde. Rubens ouders beseffen dat er de komende tijd nog heel wat gepraat 

gaat worden.  


