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IEDEREEN TELT (MEE) – GEHEIMEN 
Deze tekst kun je lezen nadat je de QR-code  
op de vragenpagina hebt gescand.

1 Dit is Thomas. De stok rechtsonder op de afbeelding vond hij in het bos op 
de volgende pagina. Aan de verjaardagskaart op de grond kun je zien dat 
hij acht jaar oud is. Zijn dierbaarste bezit is de wereldbol op zijn kamer. Hij 
heeft de klasknuffel in zijn arm.

2 De paddenstoelen in de mand zijn in hetzelfde bos geplukt als dat vanop 
de pagina met 0. Thomas vraagt aan zijn vader wat die denkt dat de zin 
van het leven is. Zijn  vader antwoordt dat het op dit moment het maken 
van een boswandeling met hem is.

3 De jongen die tweede werd, is minder blij met zijn plaats dan Thomas.

4 De moeder van Thomas speelt gitaar. De man met de trompet zal op  
de spoedafdeling  belanden. De drummer is deel van een tweeling.

5 Alle drie de kinderen zijn dol op lezen. Thomas heeft stiekem een liefje. 
De foto’s aan de muur vertellen de familiegeschiedenis. Je ziet een  portret 
van de betovergroot moeder, foto’s van de kinderen, de silhouetten van 
bet-betovergrootouders, een hond die al gestorven is en een foto van het 
huis waarin de vader is opgegroeid.

6 De man met de smartphone is bang iets te zullen missen. De twee 
 mensen die zich eenzaam voelen, zijn de man met het rode haar en de 
blauwe trui, en de vrouw met de rode trui en de roze rok. Ze dromen van 
iemand om hun leven mee te delen, maar  vinden het moeilijk om nieuwe 
mensen te leren kennen.

7 De zeven mannen voldoen aan dezelfde beschrijving, maar toch zijn ze erg 
verschillend. Nummer zeven komt in de gevangenis terecht, maar heeft 
hij ook de misdaad gepleegd? Nummer zes maakt vaak fouten. Nu houdt 
hij het bord met zijn nummer  ondersteboven!
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8 Thomas kijkt uit naar het verjaardagsfeestje van zijn grote zus.

9 De vrouw met de tas en de smartphone zal straks met haar zoon naar de 
film gaan. (Haar zoon is de tweede van links in de gymzaal op de vorige 
bladzijde.) De vrouw met de rode rok en het lange, bruine haar zal binnen-
kort erg ontevreden zijn over haar  kapster. De vrouw met de groene jurk 
zal in de jury zitten van een bakwedstrijd. De vrouw met de paarse jurk 
weet nog maar net dat ze zwanger is. 

10 De man bij de wastafel vliegt binnenkort naar Mexico. De man met het ge-
ruite hemd krijgt het idee om planten te gaan verhuren. De vrouw met het 
paarse haar zal het laten kleuren en knippen voor het verjaardagsfeestje 
van haar nichtje. De vrouw in het roze jasje is psychologe. De man die aan 
het wachten is tot hij kan betalen, is boekhouder. 

11 De keeper is bang om naar school te gaan. 

12 De oma met de blauwe bril denkt aan hoe snel de tijd vliegt. Ze herinnert 
zich haar  eigen twaalfde verjaardag nog. Het nichtje in de bolletjesjurk 
zou willen dat het niet meer zo lang duurde voor ze ook jarig was.

13 De man met de paarse broek zal binnenkort voor de eerste keer vader 
worden. Het naaktmodel staat te denken aan wat ze die avond zal eten.

14 De vader in het derde karretje zal nooit meer in een achtbaan gaan! 

15 De opa van op het verjaardagsfeestje is overleden. Hij is 94 geworden.  
De pastoor is niet verdrietig en de vrouw achter de pastoor ook niet.  
Zij vindt het leuk om naar de bruiloften en begrafenissen van wildvreem-
den te gaan! De man in het roze draagt altijd roze en is het gewend zich 
 anders te voelen.

16 De man in het groen ergert zich aan de mensen die niet meehelpen in  
de tuin. De tante en het nichtje van op het verjaardagsfeestje zijn van de 
partij. De vrouw met de krui wagen gaat dagelijks op haar hoofd staan.
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17 De man aan de balie op de spoedafdeling heeft ook meegeholpen in de tuin. 
De vrouw met de paarse jurk maakt zich zorgen. Thomas heeft hoge koorts 
en raakt de klasknuffel kwijt. Hij is bang dat hij niet naar het carnaval zal 
kunnen gaan waar hij zo naar uitkijkt. Verderop in dit boek komen we  
erachter of de man op de brancard het zal overleven.

18 De twee mensen die zich eenzaam voelden in de lift, krijgen elkaar in het 
oog door de boekenkast heen. De vrouw met de roze schoenen leent een 
boek over ontsnappingen. Wie zou de persoon met de gele broek en de 
rode schoenen kunnen zijn?

19 De boekhouder heeft slecht nieuws voor een boze vader. De detective werd 
ingehuurd om de klasknuffel te vinden. Ze moet ook de man op de poster 
op het spoor komen, want hij wordt gezocht. Die man zit boven haar op de 
tweede verdieping met zijn advocaat te praten. Vaak is de man vlakbij de 
detective zonder dat zij het merkt. Ze zal ook niet degene zijn die de klas-
knuffel vindt.

20 De kinderen kregen de opdracht een tekening van de oerknal te maken. 
Het meisje met de roze strikjes is de dochter van de boze vader. Haar 
 ouders zijn gescheiden en ze woont bij haar moeder. Het meisje met de 
bolletjestrui is het geheime liefje van Thomas. De jongen met de groene 
trui op de vierde rij is bang voor de voetbaltraining.

21 De jongen helemaal rechts bovenaan zal niet gevonden worden voor het 
bedtijd is. De jongen met de gestreepte trui oefent handstand. Hij wil dat 
zijn vader trots op hem is. De was aan de lijn is van de lange, magere 
vrouw uit de les modeltekenen en haar man. De boze vader woont in het 
huis helemaal vooraan.

22 De mensen tuinieren achter dit flatgebouw. De man links op de vierde 
 verdieping heeft een bloemenzaak en houdt van rust en stilte. Zijn buur-
man is degene die trompet speelt in de band. Ze zijn eens met elkaar op 
de vuist gegaan en de trompetspeler belandde op de spoedafdeling! De 
tante van Thomas woont een verdieping lager met haar dochter. De moe-
der van het meisje met de roze strikjes is een verwoed verzamelaarster. 
Ze heeft te veel kussens. Degene met de paarse trui achter het neerge-
laten rolluik heeft in acht jaar tijd de flat niet verlaten. De detective woont 
boven de vrouw die dagelijks op haar hoofd gaat staan.
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23 De tante van Thomas werkt in de gevangenis en kijkt uit naar het einde 
van de werkdag. Een van de gevangenen zit daar al acht jaar. De vrouw van 
de man uiterst links op de derde verdieping zal hem helpen ontsnappen. 
De vrouw helemaal rechts op de bovenste verdieping is de helft van een 
tweeling. De vrouw uiterst links op de eerste verdieping heeft echt spijt 
van de misdaad die ze gepleegd heeft. De man in de kelder heeft nergens 
spijt van.

24 De vrouw met de roze rok bovenaan de pagina heeft een lap stof gevon-
den waarmee ze een carnavalspak in de vorm van een theepot zal kunnen 
maken. De vrouw met de kerstster vraagt zich af hoe ze die kan gebrui-
ken voor het eenhoornpak voor haar kinderen. De moeder die een ver-
woed verzamelaarster is, koopt nog maar eens een kussen. Thomas ziet 
een wereldbol die een beetje anders is dan die van hem. Hij bedenkt hoe 
vreemd het is dat je op verschillende manieren naar dezelfde wereld kunt 
kijken. De moeder van Thomas vindt de klasknuffel terug! De vrouw van 
de man in de gevangenis vindt een ijzerzaag en krijgt een idee. De boze 
vader heeft de vaas weggegeven die op zijn vensterbank stond.

25 De lange, magere vrouw van de les modeltekenen heeft zich verkleed als 
potlood. De fruitmand en de flamingo zijn van plan voortaan elke dag hun 
carnavalspak te dragen. Thomas gaat verkleed als het heelal, zijn zus als 
een ijsje, zijn broertje als een cadeau en zijn vader als een boom. De vrouw 
uit de lift en de bibliotheek is verliefd en is verkleed als hart. De kunste-
naar gaat verkleed als de Mona Lisa. De vrouw die eruitziet als een selfie 
neemt zoveel mogelijk selfies. Ze maakt nu zelfs een selfie-selfie! De man 
die planten verhuurt, heeft zich verkleed als cactus. Hij komt gevaarlijk 
dicht bij de ballonnenverkoper, die niet verkleed is.

26 Als je de mensen op de afbeelding telt, dan zul je erachter komen dat er 
geen baby in de kinderwagen ligt. De man met de kinderwagen is aan 
het stelen. De kunstenaar laat zich inspireren door de mooie vormen en 
patronen van de winkelrekken. De vrouw die model stond in de tekenles, 
weet nog altijd niet wat ze als avondeten wil. De moeder die een verwoed 
verzamelaarster is, buigt zich over een vrieskist. De eenzame man uit de 
lift koopt eten voor één persoon. De zwangere vrouw is heel zwanger en 
heel moe. De vrouw die met carnaval als ketchupfles was verkleed, koopt 
ketchup. De vrouw met de roze schoenen koopt de ingrediënten voor een 
cake. Thomas doet hetzelfde.
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27 Thomas heeft een ervaring met kunst die heel belangrijk zal blijken te 
zijn in zijn latere beroepskeuze. De kunstenaar, die een geel jasje draagt 
en een zwarte paardenstaart heeft, is blij dat er zoveel bezoekers zijn. De 
twee mensen die elkaar in de bibliotheek hebben ontmoet, genieten ervan 
samen op de tentoonstelling te zijn. Zo meteen zal iemand iets stelen van 
de vrouw met de zonnebril. Iemand met een gele broek en rode schoenen 
is nog net zichtbaar aan de linkerkant van de pagina. Wie zou dat toch 
kunnen zijn?

28 De vrouw met de roze schoenen heeft een cake gebakken waar de ijzer-
zaag in zit. Ze hoopt dat ze de vliegtuigtickets voor twee personen wint. 
Thomas bakte een wereldkaartcake. De wiskundelerares heeft een cake 
gebakken met de meetkundige formules van een cirkel. De detective 
gebruikte slagroom om een vingerafdruk te tekenen en de waarzegster 
maakte een kristallen bol van cake. De vrouw die de cake in de vorm van 
een berg heeft gebakken, was op het carnaval verkleed als berg. De man 
die de reddingsboei bakte, is een redder. De vrouw die een cake als een 
hoed gebakken heeft, werkt in een hoedenwinkel en heeft een kapsel 
dat vaak in de weg zit. De man die zo eenzaam was in de lift, is verliefd 
 geworden en bakte een hartvormige cake.

29 De vader van Thomas heeft zich in het lokaal vergist. Hij wilde naar 
een  cursus tegen vliegangst gaan. Hij ontmoet een oude vriend van zijn 
 grootvader. De vriend was ook op de begrafenis. De vader van Thomas 
vertelt over zijn vliegangst. De man zegt dat hij zelf ook vliegangst had en 
geeft goede raad. De man in het flamingopak is nog maar pas lid. De man 
 uiterst links is taxichauffeur. Het jurylid van de bakwedstrijd staat midden 
op de afbeelding, achter de bloemen.

30 De man en de vrouw van de bibliotheek en de kunsttentoonstelling zijn 
een koppel. De ketchupvrouw heeft een jurk met ketchupvlekken. Heeft de 
vader van Thomas een afspraakje met een andere vrouw? De vrouw met 
de zonnebril wordt bestolen zonder dat ze het merkt. Niemand ziet de dief 
met de tas verdwijnen, maar hij staat wel op de foto van de selfievrouw! 
De man die op het pas gezaaide gazon loopt, heeft daar een goed excuus 
voor. De boekhouder is op stap met zijn zoon. De man met de smartphone 
mist de eerste handstand van zijn zoon. De lange, magere vrouw laat haar 
hond uit. De geheimzinnige persoon met de gele broek kijkt op een kaart. 
De vrouw die zwanger was en haar man zijn voor het eerst ouders gewor-
den. Als je telt, zie je 28 mensen op de afbeelding. Met de tweeling in de 
kinderwagen kom je op 30.
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45 De tasjesdief uit het park is dankzij de tip van de selfievrouw opgepakt 
door de politie. De vrouw met de ijzerzaagcake heeft haar man uit de 
 gevangenis helpen ontsnappen en nu zijn ze op de vlucht. De boze vader 
is boos op het verkeer. De man met de smartphone surft online terwijl hij 
rijdt! De vrouw in de limousine droomt van een nog grotere limousine. Een 
man is in slaap gevallen in de taxi. Op de bestelwagen van de vrouw die als 
een kluwen wol verkleed was, staat make stuff, not war. Werd de verliefde 
man ontvoerd?

50 De man met de smartphone zal struikelen zodra hij boven aan de roltrap 
komt. De kapster is van streek omdat haar klant ontevreden is. Ze is bang 
dat ze haar kapsalon zal moeten sluiten als er nog meer mensen klagen. 
De selfievrouw neemt een selfie. De boze vader heeft een winkel voor 
 dievengereedschap en is boos omdat iemand iets gestolen heeft.  
De boekhouder is op stap met zijn zoon, die cake wil. De detective kiest 
nieuwe detectivespullen uit. De zus van Thomas wil een vergrootglas 
 kopen. De moeder van Thomas is kleren aan het passen terwijl Thomas  
en zijn vader zich buiten het pashokje staan te vervelen. Ze merken niet 
dat het kleine broertje van Thomas op de roltrap stapt. De man die door 
het park rende, rent voorbij de juwelier. De man die op het pas gezaaide 
gazon liep, is blind. De vrouw die als een kluwen wol verkleed ging, heeft 
een winkel in breigoed. De man van het kapsalon huurt een grote plant. 
De waarzegster zoekt een nieuwe glazen bol in de ‘Ballenwinkel’. De man 
die net een groot, rond cadeau heeft gekocht, bedenkt dat het leven eigen-
lijk één grote, doorlopende jacht is op verjaardagscadeaus. De vrouw op 
de vlucht gaat een pruik kopen. De cafébaas kocht op de kunsttentoon-
stelling een schilderij dat geïnspireerd is op rollen toiletpapier. Het  
verliefde stel is een belangrijke gebeurtenis aan het regelen.

60 Het verliefde stel gaat trouwen. Ze weten niet dat ze ooit samen in dezelfde 
lift stonden. Zij kocht haar bruidsjurk in het winkelcentrum. Degene die de 
verliefde man ontvoerd had, is zijn getuige; de ontvoering hoorde bij zijn 
vrijgezellenfeest. De tante en het nichtje van Thomas zijn op de bruiloft.  
De tante vangt het bruidsboeket. Dan begint ze te praten met de man naast 
haar. De man met de gestreepte das denkt aan de voetbalmatch die hij had 
willen zien. De vrouw met het grijze haar en de paarse bril is binnengeglipt 
tijdens de receptie. 
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65 De vader van Thomas blijkt deel van een drieling te zijn. De zwangere 
vrouw is ook de helft van een tweeling en hier zie je dat er in het park 
twee baby’s in de kinderwagen lagen. De mannen met hun gestreepte 
truitjes worden verliefd op de vrouwen met de bolletjestruien. De man  
met de smartphone heeft een tweelingbroer die ook altijd bang is iets  
te missen.

75 De man met de das rent alleen maar omdat hij het grote lot gewonnen 
heeft en blij is. Nummers 7 en 51 zijn zussen, maar weten dat niet. De 
 jonge moeder loopt de marathon. Tot de andere deelnemers behoren de 
man die in het park en het winkelcentrum rende, de moeder van Thomas 
en de man met de smartphone.

85 Thomas en zijn zus zitten samen in de bioscoop. De film maakt een diepe 
indruk op Thomas, en hij zal hem in de komende tweeëntachtig jaar heel 
vaak opnieuw bekijken. De man met de smartphone heeft een afspraakje, 
maar hij loopt zowel zijn afspraakje als de film mis. De vrouw die op de 
bruiloft aan het bellen was, is hier ook aan het bellen. De vrouw met het 
enorme kapsel belemmert iemand het zicht. De vrouw met het oranje 
 jasje geniet ervan in de bioscoop te zitten na acht jaar in de gevangenis.

90 Er wordt een prijs uitgereikt aan de kunstenaar van de tentoonstelling. 
Het naaktmodel van de tekenles zit in de zaal. Ook de man die gewond de 
spoedafdeling werd binnengedragen is aanwezig. Zijn hoofd zit in het ver-
band. De vrouw die zich als fruitmand had verkleed voor carnaval, heeft 
nog steeds haar carnavalspak aan. Thomas en zijn familie zijn er ook. De 
man met de smartphone heeft geen belangstelling voor de vraag wie de 
prijs krijgt. 

100 Thomas en zijn vriendinnetje kussen elkaar in het klimkasteel. Het meisje 
met de roze strikjes is een strikje kwijt. Het ligt onder het klimrek. Niemand 
weet wie zichzelf pijn zal doen of wie een vaccin zal ontwikkelen.

135 Thomas en zijn familie gaan naar Lanzarote. Zijn vader draagt een roze 
sjaal die hij kreeg van de vriend van zijn grootvader. Een vrouw van de 
 marathon rent naar de gate, maar ze zal haar vlucht missen. Het stel op 
de vlucht gebruikt de tickets van de bakwedstrijd om naar Mexico te vlie-
gen. De man met de blauwe trui en de zwarte broek neemt een foto van zijn 
 familie. De man die in de taxi in slaap gevallen was, is in slaap gevallen op 
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een bank. De boze vader gaat weg met zijn dochter, maar zij wil niet mee. 
De man die wacht op iemand die Fred heet, zal zijn bordje later nog kunnen 
gebruiken. Het kersverse bruidspaar gaat op huwelijksreis. De boekhouder 
heeft zijn zoon een speelgoedvliegtuigje gegeven. De fruitmandvrouw is op 
weg naar Seoul. De vrouw die achter het zesde raampje vooraan zit, zal voor 
het eerst haar familie zien.

200 Thomas en zijn broertje en zus zitten achter de rotsen. Hun ouders zijn in 
paniek omdat ze hen niet kunnen zien. Maar de redder, die de reddings-
boeicake bakte, staat op de uitkijk. Het bruidspaar is aan het zwemmen. 
De man die roze op de begrafenis droeg, is verbrand door de zon en net 
zo roze als de kleren die hij anders draagt. De boekhouder wordt door 
zijn zoon in het zand begraven. Een van de stellen die op de tweeling-
bijeenkomst verliefd werden, maakt een strandwandeling. De man met de 
smartphone neemt zijn telefoon mee in zee. Het naaktmodel zwemt.  
Ze is niet naakt, maar draagt een bikini. Een slapende man staat op het 
punt een koude douche te krijgen. De dunne, magere vrouw is er met haar 
man en haar hond. De vrouw die zo verwoed kussens verzamelt, heeft een 
tattoo van een roos op haar bil. 

400 Bijna iedereen is er. Thomas en zijn familie geloven in rechtvaardigheid. 
De man met het bordje op de luchthaven gebruikt het bordje nog een keer. 
De geheimzinnige figuur met de gele broek houdt een bord omhoog waar-
op staat: ‘Openheid’. Degene die al acht jaar de flat niet uit geweest is, 
verzamelde toch de moed om te komen.

1000 Iedereen vindt de komeet indrukwekkend. De man met de smartphone 
is de enige die het ogenblik mist. Hij zal er niet bij zijn als de komeet 
over 2533 jaar nog eens komt! De boze vader vergeet even boos te zijn. 
De selfievrouw neemt een selfie. De geheimzinnige persoon met de 
gele broek staat op de eerste rij… het is de detective!

Tel de mensen, voel met hen mee en  
ontdek hoe hun verhalen verweven raken.

Voor iedereen die nieuwsgierig is en  
goed kan kijken!


