
Basla Fom i I ie leden ,

Het gesprek r.uo[ op heE meegosEuurcje bondje sEoot is een kopie tuot ons is

toegosEuurc; c;oor Ëosuochtei Hron.n uit lïrcen' Hij heeft deze tope per

toovol opg@nom@n oP een dog.cliE voorjoor toen hij cle lokroep von do

roocJgestippelcle flieiefluite, ,il.r opnà*.n. Hij hoorde toen vonuiE lwee

oucle oikon( in cle volksmon.t pri.p'u= en Leenjet genoomd) diE gesprek'

Onclonks tegenurerking von do 9"^L..r.9 pol.itie fiÉen moor met de hulp

von c;e leicling von bungolor.u píp, Xttin Vink ktuom hij or ochEer tuie die

fomiltie Berkmon ,ootín sprorà is op cle tope§ Hij sEuurd@ ons de topo

op uroorvon u.rij t oiitan heLben gemookt voor,c1o hole fomilie ' Hij stuurde

meE c)etope aenltriafop u,roorin íi; on= otrooc;cle om ' ols tuij noor Fïrcen

kuomen , op zoekEe gocrn noor cje schoE' l'uij Urillen niomond bcrng moken

moor hebbon rr.iior.í doE iecleren toch moe[ u:eten,ujooroon hij begint'

Groetjes en Eot ílrcen !



B,tNDOPNAh{tr Ltrtr}dDERT ór DRntrKUS

LeenderE : Driekus , u'rie verstoorE @r no 500 joor onzo- rust ?

Driekus : Ik weet het niet kendert maar ik voel dat er mensen op

zoekzijn naar oÍwe schat'

Leenclert : NooiL zol ik toeloten cfoE onverloten or meE ons geld vondoor

gocn . Het moeLen nokomeling@n von Groetich zijn die onze rust versLor@n'

Driekus : De goden zegger.mij dat het de berkman clan is die ons

geheim dreiglie ontdeËken . Unj moeten ze tegen houden'

LeenderL : Driekus , uJctt clenk je , uot kunnen ule doen om onze

e@uu@noude schot te boschermen :

Driekus : Ik weet het niet leendert. Het zijn vooral die. klrein en

achterkleinkinderen van oma berkman die mij aÍIgst inboezemen '

àí: "t:ihet 
die zullen proberen de scahat kist op te graven.

Leonder. : Moor clriekus cloE zijn no9 kincleren moeEen u-rij niet;uiJvoor clo

ouderen oPPossen ?

Driekus : welnee Iren , die zijn veel te lui die gaan alleen maar

musea en andere saaie dingen bezoeken. Die jongeren die treklren

het bosfËtt gt rr oP zoek,let maar oP'

LeenderE : Moor Drickus hoe kunn @n z@ ureten uoor uij de schot versEopt

hebben , niemond u.leet toch tuoor ruij hoor hebben begroven ?

Driekus : Daar heb je gelijk in kendert maar oherschat die kleine

mormels niet , die hebben ervaring met speurtoght"T en ik ben

bang dat zij ei na vijf eeuwen in zullen slagen de schat te

ontdeklren .

Laandart: lue ziEEen opgesloEen in deze eikenan kunnen nieLs doen om cle

schoE te beschermen u.re zullen er het beste von moeEen hopen '

Driekus : 7,o ishet l,eendefL , laten we hopen dat h3t geheim

bewaard blijfi en mochtt.n r* te dicht bij de schat komen dan is

&



daar nog attiid ........... ( gekrook op de boncj ende do roepvon do

ÍiereÍluiEer oversEemd de sEemmen )


