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EEN EERSTE KENNISMAKING

Welkom op KIEM!

Jaarlijks trekken veel toeristen naar het eiland Kiem. Zij zijn op zoek naar een 
bijzondere vakantie. Ze willen niet de hele dag aan het strand in de zon liggen. 
Wat best kan op Kiem, want de witte stranden aan de zuidkust van Kiem zijn 
paradijselijk en worden druk bezocht. Zij willen ook de natuur in. Vrije natuur 
is er op Kiem volop. Hoogtepunten voor de echte avonturier zijn de Vervelende 
Vlakte en het geheimzinnige Mist-Troostig.

Creativiteit
Bezoekers van Kiem zijn vooral op zoek naar creativiteit. Juist daarvoor komen 
ze naar Kiem. Want de bevolking van Kiem is beroemd om creativiteit. 
De kinderen op Kiem leren op school taal, spelling, rekenen en aardrijkskunde. 
Maar ook verhalen vertellen en verbeelden. Zij spelen ideeën-krijgertje, en 
gaan op schoolreis naar het Associatie-Museum in Bovenkamer of het Puzzle-
Doolhof van Onderste-Boven. 
Veel van de volwassenen op Kiem zijn uitvinder. In de stad Uitkomst wonen 
bijna alleen maar uitvinders. Je kunt er geen gewóón brood krijgen.

Je staat aan het begin van je ontdekkingstocht van het eiland Kiem. Deze 
reisgids helpt je om het eiland te verkennen. De mensen, de bezienswaardighe-
den en alle opvallende en creatieve toestanden die daarbij horen. En wie Kiem 
ontdekt, die ontdekt ook iets in zichzelf en in anderen. Creativiteit namelijk. 
Gaandeweg zul je merken dat ook jij allerlei creatieve trucjes en kunstjes leert. 
Als je na thuiskomst in de spiegel kijkt dan lijkt er niets aan je veranderd. Maar 
jij weet wel beter.

Welkom op Kiem. De inwoners wensen je veel plezier toe en hopen je snel 
tegen te komen.

Creativiteit

Wat creativiteit is? Creativiteit is meer dan knutselen 
of kleien. Creativiteit is nieuwe dingen bedenken of 
maken. Of bestaande dingen anders maken, zodat 
je er iets nieuws mee kunt doen. Kunstschilders 
bijvoorbeeld zijn creatief, of uitvinders en schrijvers. 

Maar ook een professor in de wiskunde 
is creatief, of een moeder van ze-

ven kinderen. Een heel beroemde 
creatieve man was Leonardo Da 
Vinci. Hij was van alles tegelijk: 
schilder, uitvinder, beeldhouwer, 
muzikant, architect, grappenma-
ker en nog veel meer. 

Maar eigenlijk was hij alleen 
maar verslaafd aan creativiteit. 

Zoek hem eens op in de bibliotheek 
of op internet. 

Het leuke aan creativiteit is dat het verslavend èn 
gezond is. Je kunt er geen genoeg van krijgen om 
nieuwe dingen te verzinnen. Unieke dingen, die 
jezelf of samen bedacht hebt. Dat geeft een prettig 
gevoel. Dat heb ik – dat hebben wij – zélf bedacht!  
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Handig te weten voor je vertrekt

Ligging en landschap
Kiem is een eiland. Waar Kiem ligt is niet precies bekend. Kompas en navigatie-systemen raken namelijk in 
de war als je in de buurt van Kiem komt.

Het noordelijke deel van het eiland is ruig en er wonen weinig mensen. We vinden in het noord- 
oosten bosrijke gebieden. In het westen voorbij de toppen van de Brein Bergen ligt de onherberg-
zame Vervelende Vlakte. Nog verder, in het het noordwesten vinden we het nog nooit in kaart 
gebrachte Mist-Troostig.

Het zuiden van Kiem is heuvelachtig en heeft een aangenaam klimaat. Het lijkt er altijd lente of 
zomer. Hier worden graan, fruit en groente geteeld. De fameuze ‘Gedachtenbloemen’ komen ook 
hier vandaan. De uitgestrekte stranden aan de zuidkust hebben een exotische uitstraling. 
Hier vinden we kokospalmen, en andere tropische planten. In het zuidwesten van Kiem ligt het 
moerasgebied Wilde Ideeën. Hier stroomt de brede rivier Idee. Aan de monding daarvan rivier ligt 
Bovenkamer, de hoofdstad van Kiem.

Vier grote rivieren delen het eiland in vier stukken. Deze rivieren heten Gedachtenkronkel, Idee, 
Naar Zee en Gedachtenstroom. Zij ontspringen uit het meer Bron. Het meer ligt aan de voet van 
de Brein Bergen. Aan de oevers van het meer ligt het schilderachtige plaatsje Viersprong.

Geschiedenis
Er is niet veel bekend over de geschiedenis van Kiem. Wellicht komt dit door de terughoudendheid van de 
bevolking om iets over hun geschiedenis en afkomst te vertellen. Men denkt dat de mensen van Kiem zo 
gewend zijn verhalen te verzinnen en te fantaseren dat ze niet meer precies weten wat wel of niet echt 
gebeurd is. Of dat zo is? In ieder geval iets om rekening mee te houden als je om de weg vraagt.

Bevolking
Kiem is dun bevolkt. De meeste bewoners wonen op het zuidelijke deel van het eiland. De grootste steden 
zijn Bovenkamer, Welkom, Uitkomst, Onderste en Viersprong. In deze steden woont bij elkaar meer dan de 
helft van de bevolking. De rest van de bewoners  woont op het platteland in het zuiden, of in de vele 
liefelijke dorpjes en gehuchten die verspreid over het hele eiland liggen. Het noordwesten bij Mist-Troostig 
en de Vervelende Vlakte is praktisch onbewoond. 
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Kunst & Cultuur
De bewoners van Kiem krijgen creativiteit, verbeelding en fantasie met de paplepel ingegoten. Al sinds 
eeuwen. Geen wonder dat Kiem veel theaters en museums kent waar de Kiembewoners graag naar toe 
gaan. Om te kijken, te luisteren of te doen. Iedere Kiembewoner mag zijn of haar zelf gemaakte kunst-
werken ten toon stellen of ten gehore brengen. De werken zijn vrijwel allemaal van hoge kwaliteit en de 
enige toelatingsregel is: wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Hoogtepunt van alle museums is het Associatie-Museum in Bovenkamer.

Industrie
De belangrijkste industrieën van Kiem zijn landbouw en toerisme. Het vruchtbare land ten zuiden van de 
Brein Bergen geeft een overvloed aan voedsel. Genoeg om de bevolking van Kiem en haar bezoekers te 
voeden. Grondstoffen voor de bouw en industrie worden gedolven in de Brein Bergen of geïmporteerd. 

Transport
Reizen naar Kiem gaat altijd per duikboot. Een van de duikboten van de rederij Diepdenkerij haalt je af 
van een plek die pas enkele uren voor de reis begint door het reisbureau bekend wordt gemaakt. 
De terugreis is meestal per luchtballon. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt en een bijzondere afsluiting 
van de reis. 
Op Kiem zelf wordt gebruik gemaakt van een voor ons onbekende vorm van transport, de Gedachtensprong. 
Vrijwel ieder gezin op Kiem heeft een Gedachtensprong in huis. Instappen en denken aan de bestemming is 
voldoende om alle plekken op het eiland te kunnen bezoeken. Voor de toerist is er een groot aantal 
openbare Gedachtensprong op- en afstappunten.
Zwaar vrachtverkeer gaat over de weg. Hiervoor worden wagens met tractoren of paarden gebruikt.

Taal
Op Kiem worden alle wereldtalen gesproken. Van de oorspronkelijke taal van Kiem is eigenlijk niets bekend, 
behalve een klein aantal vaste uitdrukkingen. ‘Snut al qwuf’ is hier een voorbeeld van en betekent zo iets 
als ‘dat verzinnen we nog wel’. Iedere familie heeft eigen taalvoorkeuren. Soms worden in een gezin drie 
of vier talen door elkaar gesproken. Nederlands is een tijd lang erg populair geweest. Hierdoor spreekt en 
begrijpt vrijwel iedere bewoner eenvoudig Nederlands.



Pag 6 - Verhalentoer

Geld
Op Kiem kun je terecht met Euro’s en Amerikaanse Dollars. Of je betaalt met de lokale 
Moneet. Eén moneet is ongeveer een halve Euro waard. Kiem bewoners zijn gek op 
verhalen. Vertel in een restaurant een goed verhaal en je hoeft niet te betalen voor een 
maaltijd.

Eten
Het zuidelijke deel van Kiem levert twee of soms drie keer per jaar een overvloedige 
oogst van graan, fruit en groenten. Het menu van de Kiembewoners is voornamelijk 
vegetarisch. Er is geen bezwaar tegen het eten van vlees. Maar omdat er weinig veeteelt 
is, is vlees schaars en duur.

Overnachten
De bevolking van Kiem is zeer gastvrij en het is dan ook meestal niet moeilijk om onder-
dak te vinden bij de bewoners thuis. Vrijwel ieder huishouden in Kiem heeft kamers te 
huur of een extra huisje in de tuin waar reizigers kunnen overnachten. De prijs voor een 
overnachting is zeer schappelijk. Voor grote en kleine groepen zijn er ook uitstekende 
hotels en pensions in alle steden en dorpen.

Toeristische informatie
Er zijn geen toeristische bureaus op Kiem. Dit heeft te maken met de avontuurlijke geest 
van de Kiembewoners. Kiembewoners vinden dat er maar één manier is om Kiem te 
leren kennen en waarderen: zelf ontdekken! 

Zelf doen

Zelf doen A
Op Kiem groeien Gedachtenbloemen. Tijdens 
een van je reizen naar Kiem zul je vast wel de 
Kiemvelden bezoeken waar de Gedachten-
bloemen gekweekt worden. Kiembewoners zijn 
gek op deze bloemen en vinden ze erg 
gezellig. Gezellig? Het schijnt dat ze met de 
bloemen kletsen. En... ze zeggen dingen terug!

Hoe zien Gedachtenbloemen er volgens jou 
uit? Wat maakt ze zo bijzonder? Teken een 
gedachten-bloem, of een hele bos.

Zelf doen B
Wat betekent ‘kiem’? Zoek het woord op in 
een woordenboek. Vind je Kiem een goeie 
naam voor het eiland? Waarom wel? 
Waarom niet?

Zelf doen C
Ken jij uitvinders of creatieve mensen? Waarom 
vind je deze mensen creatief? Het hoeven niet  
volwassen mensen te zijn hoor.

Door de toenemende belangstelling voor Kiem en creatief denken heeft het 
reisbureau ‘Denken om een hoekje’ besloten om een serie reisgidsen te maken 
speciaal voor kinderen en jongeren.
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Verhalentoer

Deze rondreis is uitermate geschikt voor bezoekers die voor het eerst op Kiem komen. Je 
maakt kennis met wat de Kiembewoners zo bijzonder maakt: verbeelden, verhalen verzin-
nen en vertellen. Je zult merken dat Kiembewoners graag fantaseren. Dat geeft af en toe 
een beetje warrige indruk aan nieuwkomers, maar het is best wel reuze gezellig! Tijdens 
deze toer ontmoet je nieuwe vrienden en ontdek je hoe de kinderen op Kiem leren om 
met verbeelding en associatie verhalen te verzinnen. 

Tijdens de verhalentoer bezoek je de volgende bezienswaardigheden: 

De haven van Welkom - De duikboot van de rederij “Diepdenkerij” komt voor de kust 
van Kiem boven water. Op de kade staan nieuwsgierige Kiembewoners om je welkom 
te heten.

De Kiezelhoop - Op de ‘Kiezelhoop’ woont een kluizenaar. Hij vertelt je het verhaal 
van de Verhalenkiezel en voert je mee door de tijd. Maak je hoofd maar vast leeg.

Het Associatie-Museum in Bovenkamer - Dit museum is een van de meest bezochte 
bezienswaardigheden op Kiem. Je zou het het nationale geweten van Kiem kunnen noe-
men. Kijken. En meedoen!

Een ontmoeting met Kiembewoners - Een hapje eten bij een Kiemfamilie. Dat is altijd 
gezellig. Kiembewoners zijn heel gastvrij en stellen je snel op je gemak. En natuurlijk wor-
den er aan tafel verhalen verzonnen en verteld.

Het strand van Flessenpost - Een wandeling langs het prachtige strand van Flessenpost is 
een onvergetelijke ervaring. Maar wat is dat? Er spoelt een fles aan. Met een briefje erin!

Afscheid - Vlakbij de hoofdstad Bovenkamer is de luchthaven van Kiem. Up. Hier neem je 
afscheid van de Kiembewoners na je eerste bezoek. Je vertrekt met de ‘Druif’, een soort 
luchtballon.

Verbeeldingskracht 

Als je je ogen dicht doet en je hoofd van binnen 
leeg maakt, dan maak je ruimte voor verbeelding. 
Je kunt je opeens dingen voorstellen die er niet in 
het ‘echt’ zijn. Als je rustig de tijd neemt kun je ze 
zelfs voelen of ruiken. 
Wat dacht je hier van? Je zit tussen je vader en je 

kleine broertje op de bank en je hoort het 
gerommel van de wasmachine. Sluit je 

ogen. En luister. Stel je voor, je zit 
in een treintje. De trein wiebelt 

en gromt langzaam een steile 
berg op. Je hoofd danst lichtjes 
heen en weer. Uit het raampje 
van de wagon zie je de huisjes 
in het dorpje in de vallei steeds 

kleiner worden. De mensen zijn 
mieren, zo klein. De wereld lijkt 

wel te veranderen in een landkaart. 
Dan opeens ben je in de ruimte. Aan je 

astronautenpak hangt een slang die naar de ruim-
tecapsule gaat. Je ademt diep terwijl je onder je de 
aarde langzaam voorbij ziet draaien. Het is een 
ongelooflijk spannend en fijn gevoel. 
Dát is verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht stelt 
je in staat om de meest spannende, romantische, 
verdrietige of grappige verhalen te verzinnen. Je zit 
op de bank. Opeens krijg je een duw van je kleine 
broertje. Dát is ... irritant.

VERHALENTOER
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Naar Kiem

Je reist naar Kiem met een duikboot. Als dat niet al bijzonder genoeg is, het is een speciale duikboot van 
de rederij ‘Diepdenkerij’. De kapiteins van de duikboten van ‘Diepdenkerij’ zijn de enige die precies weten 
hoe Kiem bereikt kan worden. Een reis die niet zonder gevaren is. De zee in de omgeving van Kiem wordt 
geplaagd door sterke en onverwachts wisselende stromen. Bovendien werken het kompas en moderne 
navigatieapparatuur niet goed in de omgeving van Kiem. Dit komt waarschijnlijk omdat de aardkorst rond 
Kiem een ongewoon hoog gehalte aan magnetiet-erts bevat.

Welkom

Het is altijd weer een feest als de duikboot zijn periscoop voor de haven van Welkom boven water steekt. 
Reizigers kunnen door de periscoop zien hoe Welkom langzaam groter en groter wordt. Op de kade van 
Welkom staan Kiembewoners die de nieuwe bezoekers begroeten. Tenzij je onderdak in een hotel of 
pension hebt geregeld, word je hier afgehaald door de familie waarbij je tijdens je verblijf zult logeren. 
Op de kade staan ze, met een bord met je naam erop op je te wachten.

Praktische tip - Voordat je aan de reis begint is het verstandig om een landkaart van Kiem bij je te hebben en 
een recent overzicht van het openbare gedachtensprong netwerk.
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“Hoi! Wij zijn Ulla en Sven”

“We zijn 12 en 10 jaar oud. Al sinds we klein zijn heten 
we bezoekers welkom op Kiem. Vaak blijven ze bij ons 
logeren. Dat vinden we hartstikke leuk. Wij kunnen de 
bezoekers dan alles over Kiem vertellen en laten zien. 
Wij wonen in een huisje aan de rand van Welkom. 
Welkom is na onze hoofdstad Bovenkamer de grootste 
stad van het eiland. Omdat Welkom een havenstad is hebben 
veel mensen hier een beroep dat met water en varen te maken 
heeft. Bijvoobeeld visser, timmerman, touwslager of zeilmaker. Onze vader is 
koperslager, hij maakt koperen voorwerpen voor op boten. Moeder staat voor 
de klas. En we hebben een klein broertje van vijf dat Jorgen heet. Ook hebben 
we een boel dieren. Kippen, twee koeien, een paard, een varken, katten, en 
een kraai.

“Bezoekers die voor het eerst op Kiem komen voelen zich vaak ongemak-
kelijk. Het is allemaal nieuw en de dingen zijn vaak anders dan daar waar ze 
vandaan komen. Zelf zijn we één keer buiten Kiem geweest, in Nederland. Dat 
vonden we reuze spannend. En ook wel eng. Al die auto’s, die heb je op Kiem 
nauwelijks. Wij hebben een kar met een paard ervoor of de fiets. Gewone en 
bakfietsen. Als we ver weg moeten dan gebruiken we de Gedachtensprong. 
Dat is een geweldige uitvinding. Je stapt in een soort kast. Die noemen we de 
Gedachtensprong. Dan denk je aan de plek waar je naar toe wilt en hopla, je 
stapt daar uit de dichtstbijzijnde Gedachtensprong. Sommige mensen hebben 
hun gedachtensprong in de woonkamer staan en helemaal versierd, maar onze 
Gedachtensprong staat gewoon op zolder.

“Kijk daar komen nog meer bezoekers aan land. 
Houd het bord eens wat hoger Ulla!”

Zelf doen

Hier zijn drie opdrachten die je op weg helpen om zomaar 
eens te fantaseren over vakantie, reizen en verre landen. 
Dat lijkt misschien een beetje raar zo’n reis in je verbeelding. 
Probeer het maar, het valt best mee. Goeie reis.

Zelf doen A 
Sluit je ogen en waan je aan boord van de duikboot. Wat 
kun je door de periscoop zien? Wie zijn je medereizigers? 
Zie je de kapitein? Dan kom je aan op Kiem. Je loopt met 
je rugzak of koffer over de loopplank. Wie staan er op je te 
wachten? En wat? 

Zelf doen B
Ben jij wel eens in een vreemd land op bezoek geweest? Was 
je bang? Of juist niet? Sluit je ogen en stel je nog eens voor 
hoe het was om daar aan te komen. Wat voelde je, waar 
dacht je aan? Als je wilt tekenen, teken dat dan.

Zelf doen C 
Is er een land waar je nog nooit geweest bent, maar waar je 
dolgraag heen zou gaan? Je kent het misschien uit een boek 
of van internet. Sluit je ogen en stel je voor hoe het zou zijn 
daar aan te komen. Met de trein of het vliegtuig. Hoe zijn de 
mensen? Wat is er allemaal te beleven?
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De Kiezelhoop

De verhalentoer begint met een bezoek aan De Kiezelhoop. Dit is een hoge stapel kiezelstenen aan de voet van 
de Brein Bergen. Ieder kiezel is zo groot als een vuist. De  Kiezelhoop is ontstaan door de gletsjer van de  
Gedachtenstroom die de stenen van de bergen heeft afgebroken en gedurende tienduizenden jaren rond-
geslepen. Als je vanaf een hoger gedeelte naar beneden kijkt kun je genieten van het prachtige uitzicht over 
het bosrijke gebied tussen de uitlopers van de Brein Bergen en de rivier Naar Zee. In het zuid-westen zie je de 
besneeuwde toppen van de Brein Bergen. Mocht je genoeg tijd hebben dan is er hier volop gelegenheid tot het 
maken van prachtige wandelingen. 

De Verhalenkiezel van Wiezaard

Twee keer per dag komt de kluizenaar Wiezaard uit zijn toren-huis om bezoekers die 
er belangstelling voor hebben mee te nemen naar de wereld van de Verhalenkiezel.
Pak een mooie, gladde kiezel van de Kiezelhoop. Er zijn er genoeg! Verzamel bij de 
ingang van Wiezaards huis. 
Dan zwaait opeens de deur open en komt Wiezaard naar buiten. Met zijn ene arm 
houdt hij een vuistgrote, parelwitte, glanzendgladde keizelsteen omhoog. Met de 
andere arm gebaart hij dat je moet gaan zitten. Hij vraagt je de ogen te sluiten 
en stil te zijn. Wiezaard wacht geruime tijd om je geduld op de proef te stellen. 
Opeens begint hij op een diepe, rustige  toon het verhaal van de Verhalenkiezel 
en neemt je mee op de vleugels van je verbeelding.

Het verhaal van Wiezaard is iedere keer weer anders. Daarom gaan de Kiembe-
woners graag vaak naar hem toe. Hiernaast staat een voorbeeld van één van 
Wiezaards verhalen. Vraag aan een vriend of vriendin om de tekst rustig voor 
te lezen terwijl jij je ogen gesloten houdt. En je waant je weer bij Wiezaard.

Praktische tip: Wiezaard houdt zijn ‘optredens’ halverwege de ochtend en tegen 6 uur ’s avonds, behalve als 
het aanhoudend regent of wanneer hij jarig is, op 14 november.
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Het verhaal van Wiezaard

“In je hand, ligt een steen. Een ronde steen. Een gladde steen. Voel 
maar. Hij is koel als je hem tussen je vingers in je handpalm rond-
draait. Voel de gladde oneffenheden op de huid van de steen. Het 
lijkt alsof de steen in je hand groeit. Maar misschien ben jij het wel, 
die krimpt. Langzaam, heel langzaam word je kleiner. Je krimpt en 
krimpt steeds sneller, en verdwijnt in een kras op de steen. 

“De steen is nu zo groot dat jij er op rond kunt lopen en wat eerst 
een krasje leek te zijn, is nu een dal, tussen de bergen. Je zwerft 
door het dal naar de rivierbedding. Daarin stroomt over de keien en 
kiezelstenen een klaterende bergstroom. Hoor je hoe het water spet-
tert en ruist? Als je goed luistert lijkt het of er stemmen in het geruis 
klinken. Luister naar de stemmen die fluisteren in het water. Kijk op 
en draai je hoofd naar de bergen. Daar zie je de gletscher waar de 
rivier ontspringt, en verderop, nog hoger de besneeuwde toppen van 
de bergen. Je voelt de frisse wind die van de bergen komt door je 
haar waaien en op je gezicht. 

“Je buigt en pakt een keizelsteen uit het water. Je weet, nee je voelt 
dat deze steen tienduizenden jaren oud is. De steen die gevormd is 
uit de bergen in de verte. De bergen waar de steen uitgebroken is 
door het schuivende en schurende ijs van de gletscher. De steen die 
er duizenden jaren over deed om langzaam, tussen ontelbaar veel 
andere stenen, opgesloten in het ijs naar benden te zakken. In de 
bedding van de rivier is de steen weer duizenden jaren lang door het 
water rondgeslepen en gepolijst. Steeds maar weer, jaar in, jaar uit, 
spoelde het water rond de steeds, heel langzaam gladder wordende 
steen. 

“Het landschap rond de steen 
verandert keer op keer. Er 
groeien bomen naast de rivier 
en ze sterven weer af. Rotsen 
brokkelen van de bergen af. 
Meer, steeds meer stenen voegen 
zich bij elkaar in de bedding van 
de rivier. Strenge winters en warme 
zomers wisselen elkaar af. De wolken 
jagen langs de hemel en weerspiegelen in 
het water. 

“Hoor je dat gekraak? Zie je die takken bewegen? Er loopt een beer 
uit het bos naar het water. Je herkent haar. Plotseling valt de keizel-
steen uit je hand. Je hand is veranderd in een poot, een harige beren-
poot, met lange nagels en voetkussens van eelt. De Berin die je water 
ziet drinken en die je tussen het drinken door liefdevol aankijkt is je 
moeder. Je bent een beer. Een berenjong. Duizenden jaren geleden 
op een lentedag aan de bedding van de rivier.  

“Voel je de kracht van de verhalen die verborgen liggen in de kie-
zel? Een steen, op het eerste gezicht de minste van alle stenen. Een 
steen die duizenden verhalen heeft meegemaakt, gezien, gehoord, 
gevoeld. En ook jij kent nu de verhalen van de steen. Langzaam kom 
je terug. Bij mij, bij hem die de mensen Wiezaard noemen. Die woont 
aan de voet van de Brein Bergen bij de Kiezelhoop, op Kiem. “ 
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Zelf doen

Zelf doen A
Ook jij kunt een verhaal met en over de Verhalenkiezel vertellen, net als Wiezaard. Ga in het midden van 
de kring staan en stel je voor dat jij Wiezaard bent. Misschien kun je een lang gewaad aandoen zodat je 
op een echte kluizenaar lijkt. 
De kinderen in de kring sluiten hun ogen en luisteren naar het verhaal van de kiezelsteen. Niet bang zijn, 
rustig ademhalen en beginnen. De woorden komen dan meestal vanzelf.

Zelf doen B
De Verhalenkiezel van Wiezaard heeft veel meegemaakt, gezien en gehoord. Jij kent vast ook wel mooie 
verhalen. Verhalen die jezelf hebt meegemaakt of die je ergens gelezen of gehoord hebt. Welke verha-
len vond je het ‘best’, en waarom? Schrijf de namen van de verhalen die jij mooi vindt op een groot vel 
papier. Maak bij iedere titel een kleine tekening.
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Het Associatie-Museum van Bovenkamer

Geschiedenis

Ongeveer 400 jaar geleden woonde in Bovenkamer de schilder ‘Johannes Rooysock’. 
Hij hield van schilderen, maar ook van gezelligheid, én hij droeg altijd rode sokken. 
Graag nodigde hij Jan en alleman uit om bij hem thuis te komen schilderen en een 
glas te drinken. De schilderijen hing iedereen op in het atelier van Johannes, in zijn 
woonkamer, slaapkamer, de schuur, de keuken, en toen dat allemaal vol hing met-
selde of timmerde Johannes er gewoon een schuurtje bij. Alle kamers en ruimten 
waren voor iedereen toegankelijk en al gauw werd Johannes en vooral zijn ‘mu-
seum’ beroemd en trok veel bezoekers.

Zo ontstond het Associatie-Museum. Een aanéénschakeling van gebouwen, groot en 
klein in allerlei verschillende bouwstijlen. Het museum is een doolhof van gangen. 
Aan de muren hangen duizenden schilderijen. En er komen er iedere dag nieuwe bij. 
En ze worden regelmatig verhangen.
 

Een museum in beweging

Hoe dat zit? De spelregels (want het is eigenlijk een groot spel) van het Associatie-
Museum zijn simpel. Als je bij een bepaald schilderij vindt dat er wel eens dit of dat 
andere schilderij bij zou moeten hangen, dan hang je dat er gewoon naast! Maar die 
schilderijen moeten wel op een een of andere manier met elkaar te maken hebben. 
Dezelfde kleuren, hetzelfde onderwerp, of dezelfde vorm. Zo kan je er een schilde-
rij van een pyramide vinden naast een waarschuwingsbord. Of een schilderij van de 
ondergaande zon, naast een stilleven met sinaasappelen. Zo ontstaan er steeds weer 
opnieuw lange rijen van schilderijen waarbij de schilderijen die naast elkaar hangen 
iets met elkaar te maken hebben. En als dat ene schilderij er net niet bij zit dan maak 
je dat toch gewoon zélf. En je hangt het ertussen. Het verveelt nooit. En je kunt 
nooit zeggen dat je er al geweest bent, want het is iedere keer anders!
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Het museum krijgt duizenden bezoekers per dag. 
Toch hoef je niet te wachten om naar binnen te gaan. 
Je staat als het ware in de rij om te betalen terwijl je 
langs de schilderijen loopt. Er zijn veel ingangen. Bij 
ieder ingang is een poortje waar je een kaartje trekt. 
Er zijn netzoveel uitgangen waar je 3 Moneten (onge-
veer 1,5 Euro) betaalt. En je staat weer op straat.

Wat is associerën?

Een bezoek aan dit museum mag niet ontbreken bij 
je eerste bezoek aan Kiem. Schilderijen maken die op 
de één of andere manier iets met elkaar te maken 
hebben is een voorbeeld van de kern van de verbeel-
dingskracht en creativiteit van de Kiembewoners.  
In dit museum zijn het schilderijen, maar het kunnen 
ook plaatjes, voorwerpen, ideeën of wat dan ook 
zijn, en door elkaar.
Ook jij kan met associëren (een moeilijk woord voor 
‘verbinden’) je creativiteit wakker maken. Als je een-
maal met associëren geoefend hebt zul je merken dat 
het steeds makkelijker gaat en dat je zo steeds meer, 
en steeds sneller nieuwe ideeën krijgt. Dat is vreselijk 
leuk als je een opstel moet schrijven en superhandig 
als je een originele spreekbeurt of werkstuk moet 
maken. Maar ook bij de tekenles komt het goed van 
pas, of als je eens wat anders wilt eten dan patat met 
knakworstjes.

Er zijn drie verschillende manieren om te associeren: 
ster-associaties, ketting-associaties en boom-associa-
ties. Op de pagina hiernaast staan daar voorbeelden 
van.
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Links zie je een voorbeeld van een ster-associatie (of bloem-associatie)

Bij een ster-associatie verzin je dus steeds iets nieuws bij hetzelfde, eerste ding. 
In dit voorbeeld het cijfer nul. Zo blijf je ‘dichtbij’.

Rechts vind je een voobeeld van een ketting-associatie

Bij een ketting associatie verzin je steeds iets nieuws bij het laatste dat je ver-
zonnen hebt. Bijvoorbeeld een raket bij een auto. Of een muis bij de gaten-
kaas. Alles wat je daarvoor heb verzonnen doet er niet toe (de pyramide, het 
verkeersbord). Hiermee kun je je als het ware van het begin verwijderen.

 Als je de bloem en de ketting tegelijk gebruikt krijg je een boom-associatie 
zoals hier beneden.

Bij een boom-associatie kun je vanuit één eerste ding of idee een heel groot 
aantal verschillende dingen of ideeën verzinnen. Als je van tekenen en kleuren 
houd kun je een spetterende Dingenboom tekenen. Een lust voor het oog, en 
een prachtig begin bij het verzinnen van duizen-en-één verhalen. Sla om voor 
een voorbeeld van een Dingenboom.

‘0’
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Zelf doen

Zelf doen A
Hieronder staant het begin van een ketting-associatie. Maak jij hem af? 
Je mag schrijven, maar tekenen is beter voor de verbeeldingskracht. En 
natuurlijk mag je hem zo lang maken als jezelf wilt.

Zelf doen B 
Hieronder zie je een afbeelding van een muur in het Associatie-Museum. 
Welk schilderij zou jij op de open plek willen hangen? Pak verf, kwast en 
papier en maak dat schilderij.

Zelf doen C
Verander de klas in een Associatie-Museum. Verzin met de klas een as-
sociatie-keten. Daarna maakt ieder kind een schilderij of tekening van 
zijn of haar eigen associatie. Hang de schilderijen naast elkaar op in de 
klas of in de gang. Misschien doen de andere klassen ook mee en maken 
jullie van de hele school een Associatie-Museum.

Zelf doen D
Gebruik de plaatjes en ideeën die je in de ‘dingenboom’ op de volgende 
pagina ziet afgebeeld om een verhaal te verzinnen. Alleen of met een 
groep. Wijs om beurten een plaatje aan en verzin een stukje van een 
verhaal. Een kettingverhaal! 
Je kunt ook je eigen plaatjes bedenken en tekenen natuurlijk.
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Op bezoek bij Kiembewoners

De meeste bezoekers van Kiem logeren bij een 
familie Kiembewoners. De Kiembewoners zijn erg 
gastvrij en vertellen graag over zichzelf, Kiem en 
creativiteit. Het kan zijn dat je niet bij een familie 
logeert, maar in een hotel of pension. Ga dan als 
je de kans krijgt bij een Kiemfamilie op bezoek om 
kennis te maken. Kan dat dan zomaar? Ja. En het 
werkt zo. De meeste huizen op Kiem hebben voor 
het raam of de voordeur een rond schijfje hangen. 
Het schijfje is aan één kant rood  en aan de andere 
kant groen. Staat het schijfje ‘op groen’ dan ben je 
welkom om aan te bellen of te kloppen. En voor je 
het weet zit je bij de Kiembewoners aan de thee of 

aan tafel met een dampend 
bord eten voor je. De Kiem-
bewoners zetten hun schijfje 
op groen als ze bezoek willen 
hebben. Dat is meestal zo. Als 
er al genoeg bezoek is, of als 
ze het even welletjes vinden 
dan draaien ze hun schijfje 
‘op rood’. Simpel toch? Kijk 
daar, dat grappige huis, met 
die rode deur. Het schijfje 
staat op groen…

“Oe hoe! Sven hier!” 

“We zagen elkaar al op de kade van Welkom. Mijn 
zus Ulla was daar ook. We vinden het altijd erg 
leuk om toeristen over de vloer te hebben. Hele-
maal als ze voor het eerst op Kiem zijn. Kinderen 
met hun ouders is het leukst. Ze zijn de eerste dag 
meestal op de Kiezelhoop geweest en naar het 
Associatie-Museum. De ouders doen altijd alsof 
het allemaal heel normaal is. Ze willen niet aan 
hun kinderen laten merken dat ze het zelf ook zo 
reuze spannend vinden. De kinderen vinden het 
meestal… tja, ‘gewoon’ is het juiste woord niet… 
maar het pást gewoon beter bij ze. Kinderen 
houden van nature veel van creativiteit en daarom 
moeten wij op school al vroeg leren associeren, 
verhalen vertellen, uitvinden. Ook rekenen hoor 
en taal. We spreken wel 25 talen op dit eiland en 
op school krijg je er al gauw vijf. En veel verbeel-
den. Dat is een heel vet vak. Onze juf heeft een 
soort projector waarmee je allemaal draaikolken 
kunt laten zien. En dan begint ze een reuze span-
nend verhaal. En dan moeten de kinderen om 
de beurt verder vertellen. Vorige week kwam er 
een minister uit Bovenkamer bij ons in de klas om 
te luisteren hoe goed wij kunnen vertellen. We 
stonden in de krant en waren op Het Kanaal. Zo 
noemen wij wat jullie TV noemen geloof ik.”
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“Thuis vertellen we ook 
graag verhalen. Meestal 
na het avondeten maar 
als we ’s middag gasten 
hebben dan halen we 

de Verhalendoos ook 
tevoorschijn. Kijk dit is een 

Verhalendoos. Een dood-
gewoon houten kistje. Je hebt 

ze in allerlei soorten. Deze heb ik al 
twee jaar. Er zitten wat spulletjes in en met die 
spulletjes verzin je dan alleen of in groepjes een 
verhaal. Soms houden we wedstrijden. Die kun-
nen dagenlang duren. Kijk hier, allemaal kleine 
voorwerpen. Een balletje, een ketting, een nep-
diamant en nog veel meer. En dan kies je uit deze 
kaarten een hoofdpersoon en van deze stapel 
een onderwerp waar je verhaal over moet gaan. 
En verzinnen maar. Vroeger toen ik nog klein was 
moest ik er lang over nadenken, maar nu gaat het 
echt helemaal vanzelf. Het leukst vind ik het als de 
gasten ook mee willen doen. Vorige week hadden 
we hier mensen uit België. Die konden het erg 
goed. Willen jullie eens proberen? Of zal ik het 
eerst voordoen?”

De verhalendoos

De kinderen van Kiem zijn er mee opgegroeid. Het is vreselijk leuk. En als je het een 
paar keer gespeeld hebt ook best wel makkelijk. Pret voor het hele gezin, de klas, 
met vriendjes of lekker alleen. In de verhalendoos zitten voorwerpjes. Voorwerpjes 
waar je mee kunt associëren om leuke ideeën te krijgen voor een verhaal. Ook zijn er 
twee soorten kaarten. Hoofdpersoonkaarten en onderwerpkaarten. Je moet blinde-
lings een hoofdpersoon en een onderwerp trekken. Daarna verzin je een verhaal met 
de hoofpersoon, het onderwerp en de voorwerpen. De kunst is om een mooi verhaal 
te verzinnen, maar ook om telkens weer een nieuw verhaal te verzinnen. Met de-
zelfde verhalendoos.
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Zelf doen

Zelf doen A
Maak je eigen verhalen doos. Een oude schoenendoos, kleine spulletjes, pen en papier zijn voldoende. In de verha-
lendoos van Sven zitten deze spulletjes: een ketting • een heel klein rond doosje met een dekseltje • een walnoot • 
een belletje • een klokje • een grote namaak diamant • een dobbelsteen • een klein wereldbolletje • een piepkleine 
mondharmonica •  een piepkleine schoen, van echt leer met een veter • een halve Moneet • een poppetje van een 
voetballer.

Svens hoofdpersonen zijn:

De onderwerpen in Svens verhalendoos: macht • ziekte • water • angst • schat • diefstal • haat • liefde • uitvinding.

Zelf doen B
Een verhalendoos maken is één, maar nu moet je er ook mee aan de slag. Maak je verhalendoos open en zet je ver-
beeldingskracht op 10! Natuurlijk kun je ook zonder verhalendoos al beginnen. Gebruik de beschrijving die hierboven 
staat van de verhalendoos van Sven.
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Het Strand van Flessenpost

De stranden aan de zuid-kust van Kiem zijn langgerekt, vlak en het zand is bijna 
wit. Het klimaat is erg gunstig en er groeien langs de kust zelfs palmbomen. 
Tussen Flessenpost en Welkom is het strand erg toeristisch,  met strandtenten, 
winkeltjes en restaurants. Er wordt gesurft, gezwommen, gevolleybald of er 
worden vliegers opgelaten. Hier kun je je ontspannen na al het rondkijken op 
Kiem. Je zult merken dat je niet de enige bent die op dat idee gekomen is. Het 
strand kan erg druk zijn. Als je voor de rust komt, en een strandwandeling dan 
kun je meer naar het westen op het Strand van Flessenpost terecht. 

Berichten uit de zee

Bij Flessenpost spoelen op het strand vaak flessen aan. Grote en kleine flessen. Donkergroene, 
lichtgroene, blauwe. Flessen zonder kleur. En soms een rode of een gele. In die flessen zit bijna 
altijd een brief. Stijf opgerold met een touwtje er omheen. Op de fles zit een kurk. Waarom er al-
tijd zoveel flessen met brieven aanspoelen op het Strand van Flessenpost weten de Kiembewoners 
niet. De stromingen rond het eiland zijn zo grillig dat iedere fles wel ergens anders vandaan lijkt 
te komen. De Kiembewoners rapen de flessen op en lezen nieuwsgierig de brieven die erin zitten. 
Soms is het zomaar een verhaal, soms een noodkreet, of een groet uit een ver land.

De Kiembewoners brengen de flessen en brieven altijd naar het Flessenpostregister in het stadje 
Flessenpost. Daar werken mensen die de brieven lezen en opbergen in een groot archief. Tegen 
een kleine vergoeding kun je het archief op woensdag- en zaterdagmiddag bezoeken. Er zijn 
ook leuke boekjes op het eiland te koop met een bloemlezing uit alle brieven. De flessen worden 
gebruikt om nieuwe flessen van te maken.
 
Als je over strand loopt bij Flessenpost dan loop je grote kans dat je een fles met een briefje erin 
vindt. Op de volgende bladzijde vind je de oudste brief die in het Flessenpostregister is 
opgenomen. Vreemd genoeg spoelde deze fles pas een paar jaar geleden aan op Kiem. Niet bij 
Flessenpost maar helemaal in het noordwesten bij Onderste-Boven.
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De Kleine Davit, mei 1712
Aan de lezer een groet!

Mijn vader heeft me naar mijn kajuit gestuurd. Tijdens het eten was ik heel stil in een 
hoekje gaan zitten. Dan vergeet hij me meestal en kan ik mee luisteren naar de zeemans-
verhalen. En de bootsman was net aan het vertellen over een groot zeemonster dat zijn 
kleine vissersbootje aanviel. Toen keek mijn vader om en zag me zitten. ‘Veel te eng voor 
kleine kinderen die verhalen’ zei hij en stuurde me weg. Bah, ik ben niet klein, ik ben 11! 
Nu kijk ik wat uit het raampje, vlak boven het schuimende water en schrijf ondertussen 
aan deze brief. Alsof het gisteren niet eng was. En echt! Een kaper-schip zat ons achterna. 
Alle zeilen werden bijgezet. We zagen dat de kaper sneller was dan ons. Wij zijn volgela-
den met handelswaar. Toen besloot de kapitein om overstag te gaan en de kanonnen af 
te vuren. Als een razende werkten de matrozen aan de zeilen. Toen draaide de stuurman 
het roer om. Overal vielen dingen die niet vast zaten om. Ik viel tegen de balen katoen 
die hoog op het voordek liggen gestapeld. En toen, een donderend geraas. Wel twintig 
kanonnen werden afgeschoten. Tussen de kruitdampen door zag je in de verte de kogels in 
het water vallen. Maar wel drie ervan hebben de kaper getroffen. Eén ging dwars door het 
het dek. En één raakte een ra en het zeil wapperde naar beneden. De derde trof het schip 
vlak op de waterlijn. Even later zag je dat het schip scheef hing. Dat zou ze 
zoet houden, die kapers. En ze dropen inderdaad af. Ik hoop maar dat ze 
geen vrienden in de buurt hebben. 
Kom het is mooi zo. Ik ga nog even in mijn prentenboek kijken, dat 
moeder meegegeven heeft. Wat zal ik blij zijn als ik haar weer zie. 
Ik stop deze brief in een fles en verzegel die met kurk en lak. En 
dan gaat hij het raampje uit. Ik ben benieuwd of hij ooit ergens 
aan zal spoelen en gelezen wordt.

Gegroet lezer!
Mischa De Quaetstenyt–van Oldensteyn

Zelf doen

Doe deze opdracht samen met een vriendje of 
vriendinnetje. Lees het bericht uit de fles aan 
elkaar voor. Probeer jullie voor te stellen wie 
de brief geschreven heeft. Praat er over. Verzin. 
Hoe ziet hij of zij eruit? Welke kleur haar, welke 
lengte, welke huidskleur, welke kleren? Waar is 
de brief geschreven, en waarom? Hoe voelt de 
schrijver zich? Gelukkig of juist angstig. Verzin 
het verhaal van de brievenschrijver. Schrijf het op 
en maak er tekeningen bij. Als je meer tijd hebt 
maak dan bijvoorbeeld een stripverhaal, of een 
toneelstuk. Vertel of speel het verhaal samen. Je 
klas of je ouders zijn het publiek.
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Afscheid van Kiem

Je eerste bezoek aan Kiem komt ten einde. Je hebt veel gezien en 
gehoord. Misschien ben je wel betoverd geraakt door dit vreemde, 
creatieve eiland. Nu neem je afscheid van Kiem en de vrienden die 
je hier gemaakt hebt. Dat is moeilijk. Maar er is één troost. Je kunt 
altijd naar Kiem terug komen, wanneer je maar wilt. Met verbeel-
dingskracht.

Up - de luchthaven bij Bovenkamer

Even buiten Bovenkamer ligt Up. Hier vertrekken de luchtballonnen 
die er uitzien als een tros druiven. Ze zullen je naar huis brengen. 
Je kunt overigens ook een rondvlucht boven Kiem boeken. Misschien 
een idee voor de volgende keer?

Het vertrek

Je staat in een grote mand gemaakt van wilgentenen. Om je heen 
staan andere toeristen. Net als jij nemen zij afscheid van Kiem. 
Het was een geweldige tijd. Voor jou, voor de andere bezoekers 
en voor de Kiembewoners. Je kijkt over de rand. Buiten de mand 
staan de Kiembewoners die je komen uitzwaaien. Ze wuiven en 
roepen: ‘Tot ziens!’ en ‘Goede reis’. Je roept terug: ‘Dag Ulla! Dag 
Sven!’ 

Een paar Kiembewoners helpen de ballon klaar te maken voor het 
vertrek. Je kijkt omhoog. Boven je zweven wel tien ballonen. Ze 
zitten met touwen vast aan de mand. Dit is geen gewone lucht-
ballon met één grote ballon. Maar een soort tros van ballonnen. 
Er zijn prachtige kleuren bij. Kleuren die je nog nooit eerder hebt 
gezien lijkt het. Ze wiegen heen en weer. Je hoort de wind zachtjes 
tussen de touwen zingen. Dan… een licht schok. Je weet dat de 
ballon nu los is van de grond. Je stijgt op. Eerst langzaam, maar 
steeds sneller gaat de mand omhoog. Je ziet Kiem veranderen van 
een landschap in een landkaart. 

In de mand is het windstil. De ballon gaat zo 
snel als de wind haar meeneemt. Naar 
huis. In de verte verdwijnt Kiem aan 
de horizon. Je kijkt naar de wolken 
om je heen. De prachtige vormen 
en de schitterende kleuren die de 
zon op de wolken werpt: geel, 
oranje. De schaduwen: paars, en 
grijs. Schitterend wit en daar- 
achter de blauwe hemel achter de 
wolken. Je geniet.
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