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                was eens een land, een land als een   

                     sprookje – het land van Buiten. En 

zoals de naam al doet vermoeden, iedereen en  alles 

was er altijd Buiten. De bomen stonden Buiten, de 

huizen stonden Buiten, de deuren en daken, de 

trappen en plafonds waren Buiten,de tafels en stoelen 

stonden Buiten, de mensen wóónden Buiten, ze aten 

en  sliepen er, ze zaten en liepen altijd Buiten. En 

iedereen droeg een masker. Een wit masker. Dat 

wisten ze heel goed, maar ze spraken er niet over; zo 

was het nu eenmaal, ze droegen maskers, dat hoorde 

zo. Ze zagen elkaars ogen, dat vonden ze genoeg. De 

maskers bleven altijd op. 

Er was ook een ander land, een buurland; geen 

sprookjesachtig land, maar meer het land van 

donkerte: het land van Binnen. Iedereen en alles was 

er Binnen. De bomen stonden Binnen, de huizen en 

lantaarnpalen stonden Binnen, de straten waren 

Binnen en de mensen zagen nooit het daglicht. Ook 

deze mensen droegen een masker, een zwart masker! 

Ook zij wisten donders goed dat ze een masker 

droegen, maar zo was het gewoon. Ze zagen elkaars 

donkere ogen en meer hoefden ze niet te zien. Nooit 

deden ze het af, ook niet als ze naar bed gingen.  

Op de grens van beide landen woonde een meisje. 

Het was een heel bijzonder meisje, al vanaf haar 

geboorte was ze een belofte! Ze had bijvoorbeeld 

twee verschillende ogen:  het ene was lichtblauw en 

de ander donkerbruin. Maar het kwam vooral door 

haar bijzonder zonnige en evenwichtige karakter 

waardoor iedereen het prettig vond om in haar 

nabijheid te zijn.  En waar zij ging, daar ging haar 

hond, een border collie. Ook dat dier had twee 

verschillende ogen, een donker en een licht. Maar het 

meest bijzondere was dat zij geen masker droeg. 

Haar vader kwam uit het land van Binnen en haar  
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moeder kwam uit het land van Buiten en bij haar 

geboorte hadden ze niet kunnen besluiten welk 

masker ze haar zouden geven. En ook over de plaats 

waar ze zouden gaan wonen konden ze toen niet 

beslissen, en daarom bouwden ze het huis waar het 

nu nog steeds stond: op de grens tussen beide 

landen, precies zo dat de achterdeur uitkwam in het 

land van Binnen en de voordeur openging naar het 

land van Buiten.  

Haar ouders hadden haar genoemd naar het 

bijzondere licht dat door de voordeur had gestraald 

op de dag van haar geboorte: ze heette Lucia. 

Dit is Het Sprookje van Lucia,  

het meisje van de ontmoeting. 

Lucia was opgegroeid in twee landen, in het land van 

Binnen maar ook in het land van Buiten, twee landen 

die als dag en nacht van elkaar verschilden. Als ze in 

het land van Buiten was, dan was ze helder en vrolijk. 

Was ze in het land van Binnen, dan was het altijd net 

alsof ze een beetje prettig droomde. Maar ze sliep er 

niet. Dat deed ze thuis.  

Vroeger waren de landen bevriend geweest, en juist 

in die tijd hadden de ouders van Lucia elkaar leren 

kennen; maar de laatste jaren waren de landen ver uit 

elkaar gegroeid. Er was eigenlijk geen contact meer 

tussen beide landen.  

Maar Lucia trok zich daar niks van aan. Ze had 

vriendinnetjes in beide landen. Met de ene groep 

speelde ze in de tuin, renspelletjes zoals tikkertje en 

verstoppertje, met haar hond blaffend in haar buurt; 

en met de andere groep speelde ze bordspelletjes, 

haar hond onder de tafel. Ze had een mooi en 

afwisselend leven. Twee levens eigenlijk, goed 

afgescheiden van elkaar, want samen kon het niet. 

Haar vrienden accepteerden dat. En iedereen wist 
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natuurlijk heel goed dat zij geen masker droeg, maar 

ze vonden ze inmiddels volkomen normaal. Lucia was 

gewoon anders, gevoelig, een open boek, en omdat 

ze op de grens woonde en juist omdat ze toch zo 

anders was, vond niemand het erg. En zo ging het 

leven, jaar in jaar uit. Tot op een dag! Het was een 

dag waarop het licht weer heel bijzonder door de 

buitendeur scheen. Het was de dag van haar 

verjaardag. Lucia werd 15. 

De vader en moeder hadden deze dag zorgvuldig 

voorbereid. Lucia werd 15 jaar, een voorzichtig begin 

van volwassenheid! Ze hadden een groot feest 

voorbereid en maanden geleden waren ze al 

begonnen met organiseren en regelen. Maar toen 

waren ze natuurlijk al snel op het grote probleem 

gestuit…. Lucia had heel veel vrienden, maar die 

kwamen uit beide werelden. Welke groep vrienden 

zouden ze uitnodigen? Die van de ene wereld of toch 

die van de andere. Toen had de vader van Lucia de 

knoop doorgehakt: ze nodigden ze allebei uit, de 

mensen uit Binnen en de mensen uit Buiten. Lucia 

zou er raad mee weten, ze was tenslotte het meisje 

van de belofte! Haar moeder was er helemaal niet 

gerust op, maar toch hadden ze het zo gedaan. 

Achter de rug om van Lucia hadden ze al haar 

vrienden in beide landen gevraagd om te komen op 

haar feestje; haar vader had in het land van Binnen al 

haar vrienden opgezocht en haar moeder had haar 

vrienden in het land van Buiten uitgenodigd. Daarbij 

vertelden ze allebei maar het halve verhaal.  

En toen was het de dag van haar verjaardag. Er stond 

een klein taartje op de tafel, drie bordjes, drie 

gebaksvorkjes, voor Lucia en haar vader en moeder. 

Lucia verwachtte verder niemand. Zo had ze veertien 

verjaardagen gevierd. Klein en gezellig, ze was niet 

anders gewend. 
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Lucia wilde net de taart aansnijden toen er werd 

geklopt. De deur van Buiten. Een fractie van een 

seconde later werd er op de andere deur geklopt, de 

deur van Binnen. Lucia keek verbaasd en wist even 

niet welke deur ze moest opendoen, maar voordat ze 

een beslissing kon nemen, stonden haar vader en 

moeder op en liepen ze allebei naar een deur. Ze 

deden hem tegelijk open. Lawaai, kleuren, stemmen 

en beweging. De eerste kwam binnen, de tweede, de 

vierde, de zevende, tiende, vijftiende, twintigste, 

dertigste, het hield maar niet op. Binnen enkele tellen 

was het hele huis volgestroomd met héél veel gasten, 

uit Binnen en Buiten. Twee groepen mensen die 

elkaar nooit eerder hadden ontmoet. Ze hadden 

drankjes en taartjes mee, mensen hadden slingers in 

hun handen om op te hangen, alles voor een groots 

spektakel, een geweldig feest…. maar de stemmen 

raakten al snel verstomd en terwijl de kamer steeds 

voller werd, werd het stiller en stiller, totdat het 

doodstil was, de sfeer ijskoud. Ze stonden tegenover 

elkaar, de mensen van Binnen en de mensen van 

Buiten. Ze keken elkaar aan en niemand zei wat. 

Spanning, afkeer, vijandigheid, zo was de sfeer. Het 

voelde helemaal niet als een feest, maar het was wit 

tegen zwart, zwart tegen wit. En toen opeens uit het 

niets een eerste rotopmerking, gemompeld, een 

tweede aan de andere kant, een derde harder en 

binnen de kortste keren werd er aan beide kanten 

hard gescholden. 

 

Lucia, eerst verrast, verbaasd en opgetogen van alle 

commotie, was door het plotselinge schelden 

overvallen door een diepe droefenis. Haar 

evenwichtigheid was op slag verdwenen en de tranen 

rolden over haar wangen. Ze pakte haar rode jasje en 

wilde wegrennen, weg van alles, en ze stond al op de 
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drempel van de tuin… toen ze zich omkeerde, haar 

wangen glanzend van de tranen. 

“Dus dit is wat jullie willen”, schreeuwde ze, “zo willen 

jullie werkelijk leven! Zijn jullie hier gekomen om mijn 

verjaardag te bederven? Nou dank jullie hartelijk”. 

En door haar schreeuwen was het stil geworden. 

Muisstil, iedereen keek naar Lucia. 

“Wit of zwart, zwart of wit”, ging Lucia verder, “wat 

maakt het uit, daaronder zijn jullie hetzelfde, gewoon 

maar iemand, bijna niemand, een mensje, meer niet. 

Zielig zijn jullie, allemaal. Vlees en botjes bij elkaar 

gehouden door een stukje vel. Met dat masker van 

jullie wordt het nog wat, denken jullie! En al die jaren 

dacht ik dat jullie het fijn vonden dat ik geen masker 

droeg, al die jaren dacht ik dat jullie mij waardeerden 

om mijn echte gezicht. Ik heb me blijkbaar al die tijd 

vergist”. 

En ze zweeg even, dacht na, keek rond.  

“Ik weet wat ik zal doen”, zei ze. 

”Ik zal ook een masker opdoen. Maar niet om erbij te 

horen, niet een wit masker, ook geen zwart, maar hier 

….dit masker…”  

 

en ze pakte een feestmasker uit de hoek, een masker 

dat de stemming van het feest had moeten 

verhogen. Het was een masker van een heks. Ze zette 
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het op en haar open vrolijke, lieve gezicht was op 

slag veranderd in een zure kop. En zo liep ze weg, de 

tuin in.  

 

                 En daar stond ze, een heks met blond  

                 haar, een rode jas in de  rode nacht  

                 onder een appelboom. Een uil keek        

                 stilletjes naar beneden. Hij kon niet  

                 zeggen of hij haar nu wijs vond of juist  

                 heel dom toen hij haar weg zag lopen,  

                 de tuin uit en verder, haar hond 

onafscheidelijk aan haar zij. 

Wie het eerste was geweest, dat kon achteraf 

niemand zeggen, maar de ene na de andere had z‟n 

masker afgedaan. En zo stonden ze allemaal in de 

kamer, ontmaskerd. Ze keken allemaal verbaasd rond. 

Ze herkenden elkaar niet.  

“Ik ben Koos”, zei een man tegen een vrouw, hij 

stelde zich voor.  

“ Koos!?, Ik ben het, Wil, je vrouw!”,  

en beiden deden ze van verbazing hun handen naar 

hun mond.  

“Ben jij het echt? “  

”Ja, ik ben het echt. “  
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En ze omhelsden elkaar zoals ze elkaar nog nooit 

omhelst hadden.  

En ook anderen, vrienden, vriendinnen overkwam het, 

het gonsde van stemmen, lachen, praten, en iedereen 

liep door elkaar; binnen een kwartier was het niet 

meer te zeggen wie daarvoor een wit masker op had 

gehad en wie een zwart. De een bleek een prachtig 

roze gezicht te hebben, de ander had een gezicht als 

een koningin met blosjes, sommigen waren bruin, 

anderen hadden het uiterlijk van een rockster, de een 

had een baard, de ander een bril. Zo hadden ze 

elkaar nooit eerder gezien. Zo hadden ze zichzelf 

nooit gezien! 

   

  

En zo was het een feest geworden zoals niemand het 

zich had kunnen voorstellen. Minuten, uren, elk besef 

van tijd was verdwenen. Totdat iemand zich 

realiseerde dat Lucia nog niet was teruggekomen. Hij 

deed een stap de tuin in, maar hij was er een uit het 

land van Binnen en hij voelde zich niet zo op zijn 

gemak zonder dak.  

Hij riep naar binnen: “wil iemand me helpen om Lucia 

te zoeken?”  

Snel daarna stonden er een paar mensen in de tuin 

haar naam te roepen: Lucia, Lucia. Maar niemand 
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kwam, geen Lucia en ook geen heks. Snel was het bij 

alle gasten duidelijk dat ze haar moesten gaan 

zoeken. Ze gingen allemaal een kant op.  Een 

Buitenaar met een Binnenaar, sommige alleen, 

anderen in groepjes. Roepend, roepend, Lucia, Lucia. 

Het was midden in de nacht toen hij Lucia vond. Ze 

lag met opgetrokken knieën in het gras. De hond aan 

haar voeten keek hem aan. De maan scheen op haar. 

Een rode vlek  in het groen. Ze sliep. Haar 

heksenmasker was half van haar gezicht gegleden. Hij 

knielde bij haar en sprak zachtjes haar naam. Lucia, 

ben je wakker. Ze werd wakker en knipperde met 

haar ogen. Ze schrok niet.  

“Wie ben jij?”, vroeg ze   

“Ik ben het, Michaël”. “Michaël?”, en Lucia streek 

zachtjes met haar hand langs zijn gezicht, en ze keek 

naar zijn kleren, zijn rode jasje, zijn groene das; ze 

keek hem aan en herkende hem, zijn ogen. 

“Je hebt je masker afgedaan!“  

“Ja, we hebben dat allemaal gedaan, allemaal”.  

“Echt waar?”.  

En Lucia ging rechtop zitten, deed haar heksenmasker 

af en keek om zich heen. Verderop zag ze iemand 

anders lopen. Ze wist niet wie het was.  

“Hij ook?”, vroeg ze.  

“Ja, hij ook, al weet ik niet wie het is.” 

“Kom”, zei Michaël,  

“laten we naar huis gaan. Je wilt vast weten hoe je 

ouders eruit zien!”  

Er kwam een glinstering in haar ogen. Daar had ze 

nog niet aan gedacht. 

Michaël pakte haar hand en hielp haar omhoog.  

Zo liepen ze naar huis. Hand in hand. 

Twee rode jassen in het maanlicht. 
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Ze kwamen terug bij het huis van Lucia. Iedereen had 

gehoord dat ze gevonden was en alle gasten waren 

snel weer in huis. Het was feest, het was druk en het 

werd laat. Maar toen het feest zo langzaamaan was 

afgelopen, waren er hier en daar toch wat bedrukte 

gezichten te zien… ze moesten naar huis! En hoe 

zouden ze dat doen? Ongemaskerd of toch maar 

weer het masker opdoen? Ze zouden het thuis 

waarschijnlijk niet begrijpen? Misschien zouden ze 

ruzie krijgen. Misschien zouden ze wel verstoten 

worden. En iemand zette het masker weer op, een 

ander ook. 

Lucia schrok ervan. “Nee”, riep ze, “nee, nee. De 

maskers moeten af blijven.” “Maar dat kan niet”, riep 

iemand uit het land van Buiten en iemand uit het 

land van Binnen riep: “ze zouden het niet begrijpen, 

ze houden niet van Buitenaren”. 

Maar Lucia hield vast, dit was haar dag en ze waren 

zo dichtbij bij een verandering. Ze kwam met een 

idee. 

“Jullie moeten samen naar huis gaan, in tweetallen… 

jullie nemen allemaal een gast mee. De helft van de 

inwoners van Buiten gaan naar het land van Binnen 

en andersom, de helft van de inwoners van Binnen 

gaat naar het land van Buiten. De gasten die op 

bezoek gaan bij het andere land, die krijgen het 

masker van dat land en andersom. Zodat het lijkt 

alsof het alleen gaat om eigen inwoners. Maar jullie 

houden het masker alleen voor je gezicht, met je 

hand, zodat je het masker makkelijk op en af kunt 

doen. Op die manier herkennen ze jullie en zien ze 

tegelijk dat het niet eng is. En als je eenmaal het 

vertrouwen hebt gewonnen, dan vertel je wie je gast 

in werkelijkheid is”. 
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Er klonk gemompel, maar na een paar minuten was 

iedereen het erover eens dat dit een goed idee was. 

En zo gebeurde het. 

En zo werd het de dag die in de geschiedenisboeken 

van beide landen bekend werd onder de naam „de 

dag van de ontmoeting‟. Want de mensen die voor 

het eerst van hun leven in het land van Binnen waren, 

die keken hun ogen uit. Bomen binnen, al dat 

elektrische licht, met fantastische kleuren, ze vonden 

het heel gek, maar voor eventjes geweldig. Het 

voelde als vakantie. En de mensen die voor het eerst 

van hun leven in het land van Buiten waren, die 

stonden versteld van het zonlicht, van de natuur, al 

dat groen! Ze konden daar ademen zoals nooit 

tevoren. 

Ze bleven wel een week. En toen ze thuiskwamen 

met geweldige verhalen, toen wilden de anderen ook. 

De ene reis na de andere werd geboekt in het andere 

land. En al die maskers? Die werden massaal 

afgedaan. Eens per jaar worden ze weer uit de kast 

gehaald, tijdens de dagen van de herdenking. Dan is 

iedereen in stilte. De dag erna is het dan groot feest, 

het feest van Lucia. 

En Lucia zelf? Zij werd natuurlijk verliefd op de 

jongen die haar had gevonden, op Michaël. Of ze 

nog lang en gelukkig leefden? Wat denk je? 

einde 
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