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1. Geheimen 

Geheimen zijn er om te bewaren. 
Soms blijft een geheim jouw geheim. 
De sleutel zorgt ervoor, dat alles in je dagboek geheim blijft. 
Soms deel je een geheim met iemand: met je moeder, je vader, 
je broer of  zus of  je allerbeste vriend of  vriendin. 
Dit boek gaat over geheimen. 
Mensen zijn erg nieuwsgierig. 
Zet maar eens een doos met een vraagteken erop neer. 
Iederen wil weten wat er in die doos zit. 
Mensen zijn dol op geheimen. 
Je leest in dit boek meer over geheimschrift, beroepen 
met een geheim en dieren met een geheim. 



2. Geheimschrift 

Geheimen bestaan er al zolang er mensen zijn. 
Vroeger bedachten mensen ook al slimme ma-
nieren om een geheim te bewaren. 
Griekenland 
In de stad Sparta in Griekenland gebruikten aan-
voerders van het leger 2400 jaar geleden al een 
geheimschrift (1). 
Ze gebruikten daarvoor een lang lint van perkament 
(perkament is gedroogde dierenhuid zonder haar). 
Dat lint wikkelden ze om een rol. Daarna schreven 
ze hun boodschap  van links naar rechts op het lint. 
Daarna haalden ze het lint van de rol, Het leek nu, 
alsof  er zomaar letters door elkaar op het lint 
stonden. Het lint werd overgebracht naar de ont-
vanger van de boodschap. De ontvanger moest wel 
precies dezelfde houten rol hebben. 
De ontvanger wikkelde het lint rond zijn rol en kon 
nu de boodschap gewoon lezen. 

 
Een te dikke of  te dunne rol liet 
een onleesbaar verhaal zien. 
Dit geheimschrift werd scytale 
(zeg: skietale)  (2) genoemd. 
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Rome 
De Romeinse keizer Julius Cesar (1) ver-
trouwde zijn boodschappers niet zo erg. 
Lazen zij zijn berichten onderweg? 
Daar stak hij een stokje voor. 
Hij gebruikte het alfabet maar schoof  elke 
letter drie plaatsen op.  
Als Julius een A bedoelde schoof  hij de 
letter op die drie plaatsen verder stond: 
de letter D dus. De B werd de E. 
Dat deed hij met alle letters in zijn be-
richt. Hij verstuurde dus een onzinbericht, 
dat niet gelezen kon worden. 
De ontvanger van een bericht wist natuur-
lijk van de afspraak. 
Je kon dit geheimschrift gemakkelijk ver-
anderen. Je veranderde dan het aantal 
sprongen gewoon. 

Kun jij het bericht van 
Julius Cesar lezen? 
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Spiegelschrift 
Leonardo da Vinci (1) was schilder, 
beeldhouwer, architect en een uit-
vinder. 
Hij schreef  een idee altijd op in zijn 
boekje, dat hij bij zich had. 
Hij hield er niet van dat mensen zo-
maar in dat boekje konden kijken 
en alles konden lezen. 
Daarom schreef  Leonardo van 
rechts naar links in spiegelschrift. 
Zo konden nieuwsgierige potten-
kijkers niets van zijn geheimen 
lezen. 
Het was niet een echt geheim-
schrift, maar het hielp natuurlijk 
wel tegen die pottenkijkers. 
Kun jij de woorden op het gele 
bord lezen?  

1 



Een slimme schijf 
In het jaar 1467 maakte de Italiaan 
Alberti  (1) een heel slimme schijjf. 
Het waren eigenlijke twee schijven. 
Eén binnenste schijf  en een buitenste 
schijf. 
Je kon de twee schijven apart rond-
draaien.  
In de schijf  hiernaast zie je aan de bui-
tenkant een A tegenover een letter E op 
de binnenste schijf. 
 
Als de afspraak A=E was tussen de 
zender en de ontvanger van het bericht, 
dan kon er een brief  verstuurd worden 
met de hulp van deze schijf. 
De ontvanger zette zijn schijf  op A=E. 
Als hij in zijn bericht AAMNO zag staan 
wist hij dat er EERST stond. 
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3. Beroepen en hun geheimen 

De spion 
Landen hebben net als mensen hun geheimen. 
Landen willen graag elkaars geheimen weten. 
Daarom werken spionnen in landen in het 
geheim om achter die geheimen te komen. 
Een spion werkt voor de Geheime Dienst  van 
een land. 
Een spion herken je niet. 
Hij probeert op allerlei manieren achter een 
geheim te komen. 
Dat kan zijn door afluisteren, door het maken 
van foto’s, door in te breken of  te volgen. 
Een spion kan zich ook gedragen als een 
vriend. 
De spion wint het vertrouwen en komt 
langzaam maar zeker achter alle informatie. 
Dat geheim kan van alles zijn: een wapen, een 
plan, een uitvinding of  een ontdekking. 

Een spion kan ook voor een 
bedrijf  werken. 
Zo’n spion probeert het idee of  
de uitvinding van een ander 
bedrijf  te stelen. 
 

 



Beroepsgeheim 
Een dokter onderzoekt zijn patiënten. Hij weet alles 
over hun ziekten en kwalen. 
Een dokter mag daar niet met anderen over praten. 
Dat noem je het beroepsgeheim van de dokter. 
Alleen als de patiënt toestemming geeft, mag de 
arts er met een ander over praten. 
Andere beroepen met een beroepsgeheim zijn een 
dominee, een priester en een politieagent. 

De smokkelaar 
Een smokkelaar brengt stiekem verboden 
spullen een grens over. 
Maar er kunnen natuurlijk ook mensen of  die-
ren gesmokkeld worden. 
Dat moet natuurlijk in het geheim gebeuren. 
Smokkelaars stoppen hun spullen op geheime 
plekken. 
Zit het geheim in een voet met 
gips? Of in een koffer met een 
dubbele bodem? 
Of heeft een vrachtwagen 
een geheime ruimte voor 
mensen? 
 

  

 



De goochelaar 
De goochelaar heeft zijn trucs. 
Die zijn natuurlijk geheim.  
Het grootste geheim is, dat de goochelaar zijn 
publiek weet af  te leiden. 
Op het moment dat het publiek even niet goed 
oplet, gebeurt het. 
Deze goochelaar geeft één van zijn geheimen 
prijs. 
Dit heb je nodig: 
Een papieren of  plastic bekertje, twee knikkers 
of  twee munten. 
Dit moet je vooraf  doen: 
Knip een gat in de bodem van de beker en stop 
één van kralen of  munten in je broekzak. 

De truc: 
Zet de beker op je hand. Het gat is niet zichtbaar.  
Laat de munt of  kraal goed zichtbaar in de beker vallen. 
De munt of  kraal valt door het gat. Houd je hand iets 
gebogen. Het voorwerp blijft in een plooi van je hand 

zitten. Draai de beker om. 
De beker is leeg. 
Maak een groot gebaar naar je broekzak. 
Haal er de andere kraal of  munt uit. 
Zo lijkt de kraal of  munt verhuisd te zijn 
naar je broekzak. 

 

Kraal zit in 

de hand 



4. Dieren en hun geheimen 

Geheime plaatsen 
Eekhoorns verstoppen in de herfst hun beukennootjes in 
het bos. Zo hebben ze in de winter ook nog eten. 
Ze zorgen ervoor dat die plekken geheim zijn. Als ze een 
nootje verstoppen, kijken ze eerst goed rond of  er mis-
schien iemand meekijkt. 
Is er een pottenkijker? Dan doen ze alsof  ze een nootje 
verstoppen, want hun plekjes moeten wel echt geheim 
blijven. 

Geheime deur 
De valdeurspin woont in een tunneltje in de 
grond. Voor de tunnel zit een klepje. Je kunt 
het niet zien. Het klepje is gemaakt van spin-
rag. Korrels zand en aarde plakken eraan vast. 
Rond de geheime deur maakt de spin struikel-
draden. De draden lopen naar het tunneltje. 
De spin voelt de draden bewegen als 
er een diertje langs de draden loopt. 
Floep! De geheime deur vliegt open 
en de spin pakt razendsnel zijn prooi. 
Hij verdwijnt ermee zijn geheime tun-
nel in. 
 

 

 



Slim 
Een rat is een slim dier. Hij weet vaak goed te overleven. 
Mensen strooien vaak rattengif. Een rat gaat vaak niet 
dood. 
Wat is het geheim van de rat? 
De rat eet eerst maar kleine beetjes van het voer, dat hij 
niet kent. Andere ratten kijken vaak toe. Als de rat zich 
ziek voelt, gaat hij klei eten. Zo maakt hij het beetje gif  on-
schadelijk. De andere ratten blijven nu van dit voer af. 

Kraai 
Kraaien zijn slim. Ze vinden overal hun eten. 
Hun geheim is hun slimheid. 
Ze vinden een noot. Die noot is niet open te 
krijgen. Ze zoeken een kruispunt met een stop-
licht. 
Ze gooien de noot op de weg. 
De autobanden kraken de noot. 
De kraai wacht tot het licht op rood 
springt. 
Nu stoppen de auto’s. 
De kraai kan nu veilig de inhoud van 
de noot opeten. 
 

 

 



5. Meer geheimen 

Een geheim recept 
Drink je wel eens een glas Coca Cola?  
Die frisdrank werd voor het eerst in 1886 
gemaakt. 
Het was nog geen frisdrank, maar een 
medicijn tegen hoofdpijn. 
Een apotheker maakte het drankje in zijn 
apotheek. De apotheker verkocht het bij-
zondere recept aan een ander. 
Die veranderde het recept een beetje.  
Het was nu geen medicijn meer, maar een 
frisdrank. Dit recept is supergeheim en ligt 
in een kluis bij een bank. 

Geheimen horen bij mensen 
Elk mens heeft zijn geheim. 
Dat geheim kan groot of  klein zijn. 
Mensen hebben iets te verbergen, omdat ze zich ergens voor 
schamen. Het kan ook zijn, dat ze bang zijn, dat 
anderen hem of  haar niet meer leuk zullen vinden. 
Alleen hele kleine kinderen hebben nog geen 
geheimen. Ze schamen zich nog niet en kennen nog 
niet goed angst.  
Als ze dat eenmaal geleerd hebben, komen de 
geheimen vanzelf. 

 

 



Nieuwsgierig 
Veel mensen zijn dol op geheimen.  
Ze willen graag het geheim van een ander 
weten. 
Als je heel erg beroemd bent, kun je bijna niets 
meer in het geheim doen. 
Misschien zit er wel ergens een 
fotograaf  verstopt. 
Roddelbladen leven van nieuws-
gierige mensen, die het blad kopen. 
Zij willen graag alle geheimen van 
beroemde mensen weten.  

Geheime gangen 
Piramides zijn de reusachtige graven van de 
Egyptische farao’s. Egyptenaren geloofden dat 
de farao een godenzoon was.  
Na zijn dood werd de farao de nieuwe koning 
van het dodenrijk. Daarom gingen al zijn spul-
len, zoals meubels, kruiken en schatten met 
hem mee de piramide in. 
De bouwers van de piramide maakten geheime 
gangen, zodat rovers niet bij al die kostbare 
spullen konden komen. 

 

 



6. Filmpje 

Het klokhuis: geheimschrift 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheimschrift/

#q=geheimschrift  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheimschrift/#q=geheimschrift
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-geheimschrift/#q=geheimschrift






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scytale 
http://recursive.nl/papers/telematica.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secrecy 



Colofon en voorwaarden 
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