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1. De vermoorde president 

Fatima Bond was een geheim agent die altijd op de hoogte 
was van de laatste ontwikkelingen in de wereld van 
spionage en geheime operaties. Ze was gespecialiseerd in 
het beveiligen van belangrijke personen en had al talloze 
successen behaald in haar carrière. 
 
Op een dag ontving ze een dringend bericht van haar 
superieuren. De president van het land zou binnenkort 
een bezoek brengen aan een belangrijk buitenlandse 
leider, en er was informatie binnengekomen dat er een 
poging zou worden gedaan om hem te kidnappen. 
 
Fatima werd onmiddellijk naar het beveiligingscommando 
gestuurd en kreeg de leiding over het team dat de 
president moest beveiligen tijdens zijn bezoek. Ze was 
vastbesloten om alles in het werk te stellen om een 
dergelijk scenario te voorkomen. 
 
Ze begon meteen aan een grondig onderzoek naar de dreiging en probeerde zo veel mogelijk informatie te 
verzamelen over de mogelijke aanvallers. Ze stuurde haar team op pad om de omgeving te verkennen en te 
zoeken naar eventuele aanwijzingen of verdachte activiteiten. 
 
Tegelijkertijd begon ze ook aan een grondig beveiligingsplan te werken, waarbij ze rekening hield met alle 
mogelijke scenario's en risico's. Ze werkte samen met de lokale overheid en de militaire autoriteiten om ervoor 
te zorgen dat alles op orde was voor de aankomst van de president. 
 
Op de dag van aankomst van de president was Fatima op haar hoede en bleef ze voortdurend in contact met 
haar team. Ze begeleidde de president zelf naar zijn verblijfplaats en bleef bij hem om hem te beschermen tegen 
eventuele aanvallen. 
 
Gedurende de dag hield ze voortdurend de omgeving in de gaten en bleef ze op haar hoede voor eventuele 
dreigingen. Uiteindelijk bleek haar waakzaamheid terecht, want toen de president zich opmaakte om naar huis 
te vertrekken, werd er een poging gedaan om hem te kidnappen. 
 
Fatima wist echter snel te reageren en voorkwam dat de aanvallers hun doel bereikten. Ze loodste de president 
veilig naar het vliegtuig en zorgde ervoor dat hij onbeschadigd naar huis terugkeerde. 
 
Haar snelle en doortastende acties hadden ervoor gezorgd dat de president veilig was gebleven en de dreiging 
was afgewend 
 
Fatima was opgelucht dat ze de president veilig had weten te begeleiden naar huis, maar ze was ook 
nieuwsgierig naar wat er precies was gebeurd tijdens de poging tot kidnappen. Ze besloot om verder te 
onderzoeken wat er achter de dreiging zat en begon te graven in de achtergronden van de mogelijke aanvallers. 
 
Ze ontdekte al snel dat de kidnappingspoging in werkelijkheid een afleidingsmanoeuvre was geweest. Terwijl 
iedereen zich had gefocust op de beveiliging van de president, had een andere groep criminelen geprobeerd om 
een belangrijk regeringsgebouw te beroven van waardevolle documenten en gegevens. 
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Fatima was woedend toen ze dit ontdekte. Ze had nooit gedacht dat ze zou worden opgelicht door een 
afleidingsmanoeuvre en ze was vastbesloten om de verantwoordelijken te vinden en te laten boeten voor hun 
misdaden. 
 
Ze begon meteen aan een nieuw onderzoek en werkte samen met haar team om de verantwoordelijken op te 
sporen. Na enkele dagen van intensief speurwerk wisten ze een aantal verdachten op te pakken en te 
ondervragen. 
 
Uiteindelijk bleek dat de leider van de groep een voormalige medewerker van de regering was geweest die was 
ontslagen vanwege corruptie. Hij had samengewerkt met een aantal andere criminelen om de 
afleidingsmanoeuvre te organiseren en had gehoopt om zo ongestoord te kunnen ontsnappen met de gestolen 
documenten. 
 
Dankzij de inspanningen van Fatima en haar team werd de groep echter op tijd opgepakt en konden ze worden 
berecht voor hun misdaden. Fatima was trots op wat ze had bereikt en wist dat ze haar land weer een stap 
dichter bij de veiligheid had gebracht. 
 
Fatima was geschokt toen ze hoorde dat de president plotseling was overleden. Volgens de officiële verklaring 
was hij om het leven gekomen bij een tragisch ongeluk, maar Fatima had haar twijfels. Ze had altijd al een 
vreemd gevoel gehad over de vrouw van de president en ze was ervan overtuigd dat er meer achter de dood 
van de president zat dan wat er werd gezegd. 
 

Ze besloot om haar eigen onderzoek te doen en begon te 
graven in de achtergronden van de vrouw van de president. 
Ze ontdekte al snel dat de vrouw enkele jaren eerder al eens 
was verdacht van de moord op haar vorige man, maar dat 
de zaak nooit was opgelost. 
 
Fatima besloot om de zaak nader te onderzoeken en begon 
te werken aan een plan om de vrouw te ondervragen en te 
trachten bewijs te verzamelen. Ze werkte samen met een 
aantal vertrouwde medewerkers en begon te ondervragen 
mensen die in het verleden contact hadden gehad met de 
vrouw van de president. 
 
Uiteindelijk slaagde Fatima erin om bewijs te verzamelen 
dat de vrouw inderdaad schuldig was aan de moord op haar 
man. Ze had hem vergiftigd met een gif dat ze had gekocht 
op de zwarte markt en had toen het ongeluk gefingeerd om 
de moord te verhullen. 

 
Fatima was opgelucht dat ze de waarheid had ontdekt en bracht haar bevindingen naar buiten. De vrouw werd 
gearresteerd en berecht voor haar misdaden, en Fatima kreeg de eer om haar land weer een stapje dichter bij 
de veiligheid te brengen. Ze was trots op wat ze had bereikt en wist dat ze weer een belangrijke rol had gespeeld 
in het behoud van de veiligheid van haar land.  
 
Vanaf dat moment bleef Fatima nog lange tijd actief als geheim agent, en ze bleef zich inzetten voor het 
beveiligen van belangrijke personen en het voorkomen van gevaarlijke dreigingen. Ze was altijd op haar hoede 
en bleef voortdurend op zoek naar manieren om haar land te beschermen tegen gevaar. En ook al waren er nog 
talloze uitdagingen op haar weg, Fatima wist dat ze altijd klaar was om haar land te dienen en te beschermen. 
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2. De Avonturen van Grommash, Zarek en Maria: De Strijd tegen de Heks 

Er was eens een trol genaamd Grommash die in de diepe grotten onder de bergen woonde. Hij was enorm sterk 
en had een ruwe, ruwe stem, maar hij was ook erg eenzaam. Grommash had al jaren niemand gezien behalve 
zijn eigen spiegelbeeld in het stille water van de grotten. 
 
Op een dag, terwijl Grommash aan het jagen was op een groepje wilde konijnen, hoorde hij plotseling een 
vreemd geluid. Hij draaide zich om en zag een klein, grijs marsmannetje dat uit de lucht was gevallen. Het 
marsmannetje, genaamd Zarek, was op weg naar huis toen hij was geraakt door een meteoriet en was op aarde 
beland. 
 
Grommash was nog nooit iemand anders dan zichzelf tegengekomen en was erg nieuwsgierig naar het 
marsmannetje. Hij nam Zarek mee naar zijn grot en begon te vragen over het leven op Mars. Zarek vertelde 
Grommash alles over zijn thuisplaneet en hoe hij daar was opgegroeid. 
 
Op een dag vonden ze een vreemde, glimmende steen in een van de grotten. Toen Zarek de steen aanraakte, 
veranderde hij ineens in een mooie schooljuf genaamd Maria. Maria was een tovenares en had honderden jaren 
in de steen gezeten, totdat Zarek haar bevrijdde. 
 
Grommash en Zarek waren ontzettend blij dat ze Maria hadden ontmoet en vroegen haar of ze bij hen wilde 
blijven. Maria accepteerde hun uitnodiging en samen begonnen ze aan een nieuw avontuur. 

Ze trokken door de bergen en kwamen allerlei vreemde wezens tegen, zoals draken en elfen. Maria hielp 
Grommash en Zarek om te leren hoe ze hun krachten konden gebruiken om te vechten tegen de gevaarlijke 
wezens die ze tegenkwamen. 
 
Op een dag kwamen ze terecht in een donker bos vol met spinnenwezens. Grommash en Zarek waren bang, 
maar Maria leidde hen door het bos en hielp hen om de spinnenwezens te verslaan. 
 
Uiteindelijk bereikten ze een prachtig kasteel aan de rand van het bos. Het bleek het kasteel van de koning te 
zijn, die hulp nodig had om zijn koninkrijk te beschermen tegen de machtige heks die het wilde overnemen. 
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Grommash, Zarek en Maria begonnen meteen aan de opdracht om het koninkrijk te beschermen. Ze trokken 
het land door en troffen allerlei gevaarlijke wezens aan die waren opgezet door de heks. Maar met behulp van 
hun krachten en hun slimheid, slaagden ze er steeds weer in om de wezens te verslaan. 
 
Op een dag kwamen ze aan bij het kasteel van de heks, hoog op een bergtop. Ze klommen naar boven en 
kwamen terecht in een kamer vol met magische spullen. De heks was er niet, dus ze besloten om even te 
wachten. 
 
Terwijl ze wachtten, begon Maria te praten over haar verleden als tovenares. Ze vertelde over hoe ze honderden 
jaren geleden in de glimmende steen was gezet door een jaloerse rivale. Grommash en Zarek luisterden geboeid 
naar haar verhaal en vroegen zich af hoe ze ooit uit de steen had kunnen komen. 
 
Op dat moment kwam de heks binnen. Ze was enorm en had een duivelse glimlach op haar gezicht. "Wat doen 
jullie hier in mijn kasteel?", vroeg ze boos. 
 
Grommash stapte naar voren en zei: "We zijn hier om u te verslaan en het koninkrijk te beschermen." 
 
De heks lachte en begon magische vuurballen naar hen te gooien. Grommash, Zarek en Maria vochten terug 
met al hun kracht, maar de heks bleek te sterk voor hen. 
 
Op het moment dat alles hopeloos leek, kwam Maria met een idee. Ze pakte een oude toverstaf en sprak een 
krachtig spreuk uit. De heks werd opgetild van de grond en begon te schudden en te trillen. Uiteindelijk 
verdween ze in een wolk van rook, en het koninkrijk was gered. 
 
Grommash, Zarek en Maria werden als helden ontvangen toen ze terugkwamen in het koninkrijk. De koning 
bedankte hen hartelijk voor hun hulp en nodigde hen uit om voor altijd in het koninkrijk te blijven. 
 
Ze besloten om te blijven en samen met de koning en het volk te leven. Grommash leerde hoe hij vrienden kon 
maken en Zarek en Maria hielpen hem om zijn magische krachten te verbeteren. Samen vormden ze een hechte 
familie en leefden ze voor altijd gelukkig. 
 

 

http://www.rudyvlogt.nl/


 
‘De vermoorde President’ en andere Broodje AI-verhalen 

 

 

Gemaakt door Rudy Rensink www.rudyvlogt.nl  Blz 7 21-12-2022 
 

3. Van belastinggeld naar de maan: de controversiële reis van een politicus 

 
 
Mart Russel was altijd al geïnteresseerd geweest in ruimtevaart en had als politicus altijd al gepleit voor meer 
investeringen in de ruimtevaartindustrie. Dus toen hij de kans kreeg om zelf naar de maan te vliegen, was hij 
meteen enthousiast. Hij zag het als een unieke kans om zijn land te laten zien dat ruimtevaart belangrijk was en 
om zichzelf op de kaart te zetten als een leider die bereid was om grenzen te verleggen. 
 
De voorbereidingen voor de reis begonnen al snel en Mart en zijn team werkten hard aan het maken van een 
plan. Er moesten talloze beslissingen worden genomen, zoals het kiezen van een ruimtevaartuig, het uitwerken 
van een route en het in kaart brengen van alle benodigde middelen. 
 
Er waren echter ook talloze tegenslagen onderweg. Ten eerste was er het probleem van de financiering. Hoewel 
de regering bereid was om een deel van de kosten te betalen, was het nog steeds een enorm bedrag en Mart 
en zijn team moesten hard werken om sponsors te vinden die het resterende bedrag wilden bijdragen. 
 
Daarnaast waren er ook talloze technische uitdagingen waarmee ze te maken kregen. Zo bleek het 
ruimtevaartuig dat ze hadden gekozen niet geschikt te zijn voor de reis en moesten ze op zoek naar een ander 
vaartuig. Ook moesten ze constant problemen oplossen met het uitwerken van de route en het zorgen voor 
voldoende brandstof en andere middelen om de reis te kunnen maken. 
 
Tot overmaat van ramp bleek ook nog eens dat er bezwaren waren tegen de reis van Mart. Sommige mensen 
vonden dat hij te veel geld uitgaf aan zijn eigen reis terwijl er belangrijkere zaken waren waar het geld aan 
besteed zou moeten worden. Dit leidde tot veel controverses en Mart en zijn team moesten hard werken om 
deze te weerleggen en ervoor te zorgen dat de reis doorgang kon vinden. 
 
Uiteindelijk lukte het Mart en zijn team om alle obstakels te overwinnen en de reis naar de maan te maken. Het 
was een geweldige prestatie en Mart werd wereldwijd bekend als de eerste politicus die naar de maan was 
gevlogen. Hoewel het een lange en moeilijke weg was geweest 
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Na zijn triomfantelijke terugkeer op aarde werd Mart Russel een nationale held en hij werd overal in het land 
geïnterviewd en geprezen voor zijn moed en vastberadenheid. Hij was ineens de belangrijkste politicus van het 
land en iedereen wilde hem spreken. 
 
Met zijn nieuwe status als held werd Mart ook uitgenodigd om naar allerlei belangrijke conferenties te komen 
om over zijn ervaringen te vertellen. Hij sprak voor volle zalen en inspireerde mensen over de hele wereld met 
zijn verhaal. 
 
Ook werd hij benaderd door ruimtevaartbedrijven die wilden samenwerken met hem en hem vroegen om advies 
over hoe ze de ruimtevaartindustrie konden uitbreiden. Mart was meer dan bereid om te helpen en begon zich 
steeds meer te richten op het uitbouwen van de ruimtevaartindustrie in zijn land. 
 
Zijn politieke carrière bleef ook floreren en hij werd steeds meer gezien als een leider die bereid was om risico's 
te nemen en grenzen te verleggen. Hij werd herkozen als politicus en bleef zich inzetten voor de 
ruimtevaartindustrie en andere belangrijke zaken. 
 
Uiteindelijk werd Mart Russel herinnerd als een van de meest invloedrijke en inspirerende politici in de 
geschiedenis van zijn land, en zijn reis naar de maan zou altijd een belangrijk moment blijven in de geschiedenis 
van de ruimtevaart. 
 
Terwijl Mart Russel werd geprezen voor zijn moed en vastberadenheid, begonnen sommige mensen zich af te 
vragen of de reis naar de maan wel echt zo'n goed idee was geweest. Een journalist besloot om de kosten van 
de reis te berekenen en wat ze ook hadden kunnen doen met dat geld om het leven van de allerarmsten te 
verbeteren. 
 
Na grondig onderzoek bleek dat de reis naar de maan het 
land miljoenen had gekost. De journalist wist zelfs te 
achterhalen dat het geld dat was uitgegeven aan de reis 
genoeg was geweest om honderden scholen te bouwen, 
duizenden banen te creëren of om honderdduizenden 
mensen te helpen met hun medische kosten. 
 
De journalist publiceerde zijn bevindingen en het nieuws 
ging als een lopend vuurtje rond. Veel mensen waren 
verontwaardigd en begonnen te protesteren tegen de reis 
van Mart Russel. Ze vonden dat het geld beter had kunnen 
worden besteed aan dingen die het leven van de 
allerarmsten echt zouden verbeteren, in plaats van aan 
een luxueuze reis voor één persoon. 
 
Mart Russel probeerde zich te verdedigen en zei dat de 
reis naar de maan belangrijk was geweest voor de 
wetenschap en voor het tonen van wat het land allemaal kon bereiken. Maar de kritiek bleef aanhouden en 
uiteindelijk besloot hij om zijn politieke carrière te beëindigen. 
 
Hoewel hij nog steeds werd gezien als een held door sommigen, bleef de kritiek op zijn reis naar de maan hangen 
en zou hij altijd worden herinnerd als iemand die te veel geld had uitgegeven aan zijn eigen ambities, in plaats 
van aan de belangen van het volk. 
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4. Eeuwige liefde 

 
 

Liam en Olivia waren twee jonge mensen die opgroeiden in twee verschillende werelden. Liam was de zoon van 
een rijke zakenman die zijn zoon had opgevoed met alles wat het leven te bieden had. Olivia was daarentegen 
de dochter van een arme boer die had moeten vechten om in haar levensonderhoud te voorzien. 
 
Van jonge leeftijd af aan waren Liam en Olivia verliefd op elkaar, maar hun sociale achtergronden stonden hen 
in de weg. Hun ouders verboden hun om samen te zijn en dreigden hen uit elkaar te drijven. 
 
Toch lieten Liam en Olivia zich niet tegenhouden door de beperkingen die hun ouders oplegden. Ze bleven elkaar 
in het geheim ontmoeten en hun liefde groeide alleen maar sterker. 
 
Op een dag werden ze betrapt door de ouders van Liam, die woedend waren dat hun zoon zich met iemand van 
een lagere sociale klasse bezighield. Ze verboden Liam om ooit nog contact met Olivia te hebben en dwongen 
hem om te trouwen met een rijke erfgename. 
 
Liam was hartverscheurend verdrietig, maar hij wist dat hij geen andere keuze had dan te gehoorzamen aan zijn 
ouders. Hij trouwde met de vrouw die hij niet liefhad en leidde een leven vol verdriet en spijt. 
 
Olivia was ook ontzettend verdrietig, maar ze wist dat ze geen toekomst samen hadden als Liam gehoorzaam 
was aan zijn ouders. Ze probeerde haar gevoelens voor Liam opzij te zetten en verder te gaan met haar leven. 
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Maar hun liefde voor elkaar was te sterk om te negeren en uiteindelijk vonden ze een manier om samen te zijn. 
Ze vluchtten weg van hun ouders en bouwden een nieuw leven op, ver weg van de beperkingen van de 
samenleving. 
 
Ze leidden een gelukkig leven samen, vol liefde en passie, en hun liefde voor elkaar bleef voor altijd sterk en 
onveranderd. Ze waren net als Romeo en Julia, twee jonge mensen die tegen alle obstakels in hun liefde voor 
elkaar bleven behouden. 
 
Liam en Olivia leefden gelukkig samen, ver weg van de beperkingen van de samenleving. Ze hadden een kleine 
boerderij opgebouwd en waren blij met het leven dat ze samen hadden. 
Maar op een dag werd hun idyllische leventje op de kop gezet door een tragisch ongeluk. Liam raakte ernstig 
gewond tijdens het werk op de boerderij en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. 
Terwijl Liam in het ziekenhuis lag, kwamen zijn ouders langs om te zien hoe het met hem ging. Toen ze hoorden 
dat Liam getrouwd was met Olivia, waren ze woedend. Ze hadden nooit geaccepteerd dat hun zoon met iemand 
van een lagere sociale klasse trouwde en dreigden Olivia met alle middelen te verdrijven als ze niet meteen zou 
vertrekken. 
Olivia was wanhopig. Ze kon haar man niet alleen laten liggen in het ziekenhuis en ze wilde ook niet weggaan 
van de man van wie ze zo sterk hield. Maar ze wist ook dat ze geen keuze had als ze Liam's ouders tegen de 
haren in wilde strijken. 
Ze nam afscheid van Liam met tranen in haar ogen en vertrok uit het ziekenhuis. Liam was verdrietig en boos 
dat hij zijn ouders niet kon trotseren, maar hij wist dat hij niet in staat was om voor zichzelf te zorgen in zijn 
huidige toestand. 
Liam en Olivia werden uiteindelijk gedwongen om uit elkaar te gaan, hoewel ze nog steeds van elkaar hielden. 
Ze leidden verder afzonderlijke levens, vol spijt en verdriet om wat had kunnen zijn. Maar hun liefde voor elkaar 
bleef voor altijd bestaan, ondanks de obstakels die hun pad kruisten. 
 
Liam was wanhopig toen Olivia vertrok uit het ziekenhuis. Hij wist dat hij haar nooit meer zou zien en dat hun 
liefde voor elkaar voor altijd verloren was. Maar toen hij hoorde over de nieuwe technologie van cryogenische 
bevriezing, begon hij te hopen dat hij een manier kon vinden om terug te komen naar Olivia. 
 
Hij begon te lezen over cryogenische bevriezing en leerde over de mogelijkheid om zichzelf te laten invriezen 
totdat een moment kwam waarop hij zou kunnen worden opgewekt en genezen van zijn verwondingen. Hij 
besloot om zichzelf te laten invriezen en te wachten totdat de tijd rijp was om terug te keren naar Olivia. 
 
Olivia was aanvankelijk sceptisch over Liam's idee om zich te laten invriezen. Maar toen ze hoorde over de 
mogelijkheid om samen terug te keren naar het leven, begon ze te hopen dat het misschien wel mogelijk was. 
Ze besloot om zichzelf ook te laten invriezen, in de hoop dat ze 
ooit weer samen zouden kunnen zijn. 
 
Jaren gingen voorbij terwijl Liam en Olivia in bevriezing lagen, 
wachtend op het moment dat ze zouden kunnen worden 
opgewekt. Maar uiteindelijk was het moment daar. Hun lichamen 
werden opgewekt en genezen van hun verwondingen en ze 
konden eindelijk weer samen zijn. 
 
Liam en Olivia waren dankbaar voor de tweede kans die ze hadden 
gekregen om samen te zijn en ze besloten om het beste te maken 
van elke dag. Ze bouwden een nieuw leven op, vol liefde en passie, 
en hun liefde voor elkaar bleef voor altijd sterk en onveranderd. 
Ze waren eindelijk vrij om te leven zoals ze altijd hadden gewild, 
zonder beperkingen of obstakels. 
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5. Een geit met een missie 

 
 
Het was een heldere ochtend toen de bergbeklimmer zijn kamp opzette op de voet van de Mount Everest. Hij 
had al verschillende toppen beklommen, maar deze was de hoogste van allemaal. Hij was vastbesloten om de 
top te bereiken, ondanks de uitdagingen die hem te wachten stonden. 
 
Terwijl hij zijn spullen uitpakte, hoorde hij iets bewegen in de struiken naast hem. Hij keek op en zag een kleine 
geit naar hem staren. De geit leek net zo verrast om de bergbeklimmer te zien als hij was om haar te zien. 
 
De bergbeklimmer glimlachte naar de geit en stak zijn hand uit om haar te aaien. De geit kwam dichterbij en liet 
zich aaien, alsof ze het leuk vond. De bergbeklimmer vond het leuk om de geit te verzorgen en besloot om haar 
mee te nemen op zijn beklimming van de Mount Everest. 
 
Hij noemde de geit "Goedje" omdat ze zo vriendelijk was. Goedje bleek een geweldige metgezel te zijn tijdens 
de beklimming. Ze hielp hem om zijn spullen te dragen en bleef altijd dicht bij hem, alsof ze hem wilde 
beschermen. 
 
Ze kwamen over gladde ijsvelden en door kniediepe sneeuw. Ze klommen over rotsen en door smalle spleten. 
Maar Goedje leek nooit moe te worden en bleef de bergbeklimmer aanmoedigen om door te gaan. 
 
Uiteindelijk bereikten ze de top van de Mount Everest. De bergbeklimmer en Goedje stonden op het hoogste 
punt van de wereld en keken uit over het prachtige uitzicht. De bergbeklimmer was ontroerd door de prestatie 
die ze samen hadden behaald. 
 
Vanaf dat moment was de bergbeklimmer en Goedje onafscheidelijk. Ze bleven samen reizen en beklimmen, en 
maakten vele avonturen mee. Maar de beklimming van de Mount Everest bleef altijd hun favoriete herinnering. 
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6. De kracht van het geloof: John's verhaal 

Het was een zonnige dag in het jaar 1858, toen de 15-
jarige John uit het plaatsje Allevard in Frankrijk op 
sandalen begon aan zijn lange reis naar Lourdes. John 
was een simpele boer die in een arm gezin was 
opgegroeid, maar hij had altijd een diep geloof in God 
gehad. 
 
Toen hij hoorde van de wonderen die plaatsvonden in 
Lourdes, waar de Maagd Maria aan Bernadette 
Soubirous was verschenen, wist hij dat hij daar 
naartoe moest gaan. Hij was ervan overtuigd dat als 
hij maar hard genoeg bad en geloofde, hij genezen zou 
worden van zijn langdurige ziekte. 
 
John begon zijn pelgrimstocht met een paar sandalen 
aan zijn voeten en een rugzak met wat eten en 
drinken. Hij liep door de glooiende heuvels van de 
Pyreneeën, langs kleine dorpen en langs de rivier de 
Gave. Het was een zware reis, want John was zwak van 
zijn ziekte en de zon brandde op zijn huid. Maar hij 
bleef volhouden, want hij was vastbesloten om zijn doel te bereiken. 
 
Uiteindelijk, na vele dagen lopen, bereikte John Lourdes. Hij viel op zijn knieën en begon te bidden voor genezing. 
En wonderbaarlijk genoeg, toen hij opstond, voelde hij zich plotseling beter. Hij had geen pijn meer en was vol 
energie. 
 
Vanaf dat moment begon John's leven te veranderen. Hij werd gezond en begon te werken op het land, wat 
hem in staat stelde om zijn familie te onderhouden. Maar hij noemde nooit Lourdes vergeten, en hij bleef elk 
jaar teruggaan om te bidden en te danken voor zijn genezing. 
 
John's verhaal werd bekend in het hele land en velen kwamen naar Lourdes om te bidden voor hun eigen 
genezing. Zo werd Lourdes een van de belangrijkste pelgrimsplaatsen van Frankrijk en bleef het dat tot op de 
dag van vandaag. 
 
Na zijn genezing in Lourdes besloot John om zijn geloof nog verder te tonen door op blote voeten naar Santiago 
de Compostela te lopen, een belangrijke pelgrimsplaats in Spanje waar het graf van de apostel Jakobus de Grote 
wordt vereerd. Hij vertrok opnieuw met alleen een rugzak met wat eten en drinken en zijn enige bezittingen. 
 
De reis naar Santiago de Compostela was nog zwaarder dan de reis naar Lourdes, want nu moest hij door de 
hete, droge vlakten van Spanje lopen. Maar John bleef volhouden, want hij was vastbesloten om zijn doel te 
bereiken. Hij bleef bidden en vertrouwen op God om hem te beschermen en te sturen op zijn pad. 
 
Uiteindelijk, na vele dagen lopen, bereikte John Santiago de Compostela. Hij viel op zijn knieën en dankte God 
voor zijn bescherming en leiding op deze lange reis. Hij bleef enkele dagen in Santiago de Compostela om te 
bidden en te vieren voordat hij terugkeerde naar Frankrijk. 
 
John's reis werd bekend in het hele land en velen werden geïnspireerd door zijn vastberadenheid en zijn diepe 
geloof. Hij werd gezien als een voorbeeld van hoe geloof en vertrouwen ons kan helpen om te overwinnen, zelfs 
in de meest uitdagende omstandigheden. 
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7. Van huisvrouw tot top-manager en liefde: Sandra's levensverhaal 

Sandra was altijd al een hardwerkende en ambitieuze vrouw, maar na het starten van haar gezin had ze haar 
carrière op een laag pitje gezet om voor haar kinderen te zorgen. Ze was trots op haar rol als huisvrouw en 
moeder, maar deep down bleef ze altijd dromen van het hebben van een succesvolle carrière en het behalen 
van haar doelen. 
 
Op een dag besloot Sandra dat het tijd was om weer aan het werk te gaan. Ze had zich altijd al interesse getoond 
voor de zakenwereld en besloot daarom een opleiding tot manager te volgen. Het was niet gemakkelijk om 
tegelijkertijd voor haar gezin te zorgen en te studeren, maar Sandra was vastbesloten om haar doel te bereiken. 
 

 
Ze werkte hard en haar inspanningen werden beloond. Na haar opleiding werd ze aangenomen bij een groot 
bedrijf als assistent-manager. Sandra was dankbaar voor deze kans en gebruikte deze om haar vaardigheden te 
verbeteren en zichzelf te bewijzen. Ze was vastbesloten om door te groeien in het bedrijf en werkte hard om 
haar doelen te bereiken. 
 
Haar harde werk en vastberadenheid bleven niet onopgemerkt. Sandra werd snel bevorderd tot manager en 
daarna nog eens tot senior manager. Ze bleef doorgroeien en uiteindelijk bereikte ze haar ultieme doel: ze werd 
benoemd tot top-manager van het bedrijf. 
 
Sandra was ontzettend trots op wat ze had bereikt en dankbaar voor alle mensen die haar op haar weg hadden 
geholpen. Ze was blij dat ze de stap had genomen om weer aan het werk te gaan en had nooit kunnen dromen 
dat ze zo ver zou komen. Maar ze was ook dankbaar voor haar rol als huisvrouw en moeder en wist dat dit ook 
een belangrijke bijdrage had geleverd aan haar succes. 
 
Sandra was een voorbeeld voor vele anderen en had laten zien dat het nooit te laat is om je dromen na te jagen 
en je doelen te bereiken, ongeacht je levensfase. Ze was een bewijs van wat hard werken en vastberadenheid 
konden bereiken. 
 
Sandra was op het toppunt van haar carrière toen ze op een dag het droevige nieuws kreeg dat haar man was 
overleden. Ze was wanhopig en wist niet hoe ze verder moest gaan zonder hem. Maar ze wist ook dat ze voor 
haar kinderen moest blijven doorgaan en ze bleef daarom aan het werk als top-manager. 
 
Het was niet gemakkelijk om haar rol als top-manager te combineren met haar taak als alleenstaande moeder, 
maar Sandra was vastbesloten om alles te geven wat ze had. Ze werkte hard en bleef doorgaan, maar merkte 
dat het steeds moeilijker werd om haar werk en haar rol als moeder in balans te houden. 
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Ze voelde zich vaak overweldigd en had het gevoel dat ze niet alles goed kon doen. Ze was bezorgd om haar 
kinderen en wilde er altijd voor ze zijn, maar ze wilde ook haar carrière niet opgeven. Ze vroeg zich af of ze wel 
het juiste besluit had genomen om haar werk te blijven doen na het overlijden van haar man. 
 
Uiteindelijk besloot Sandra om haar werktempo te verminderen en meer tijd te nemen voor haar gezin. Ze nam 
minder overuren en probeerde een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin. Hoewel ze haar carrière 
nog steeds belangrijk vond, realiseerde ze zich dat haar gezin en haar kinderen uiteindelijk het belangrijkste 
waren. 
 
Ze bleef hard werken en haar carrière bloeide, maar ze maakte nu meer tijd vrij voor haar gezin en probeerde 
een beter evenwicht te vinden. Ze was dankbaar voor alles wat ze had bereikt, maar ze wist ook dat het 
belangrijk was om haar prioriteiten op orde te houden en tijd te maken voor de mensen die het meest voor haar 
betekenden. 
 
Sandra was nog steeds als top-manager werkzaam en had ondertussen haar evenwicht gevonden tussen werk 
en gezin. Ze was blij met haar leven en dacht niet dat er nog iets zou komen wat dat zou veranderen. Maar toen 
ontmoette ze Colette, een vrouw die haar leven volledig op zijn kop zou zetten. 
 
Vanaf het eerste moment dat ze Colette ontmoette, wist Sandra dat er iets speciaals was. Ze voelde een 
onmiddellijke aantrekkingskracht en kon haar ogen niet van Colette afhouden. Ze had nooit voor mogelijk 
gehouden dat ze op een vrouw verliefd zou kunnen worden, maar ze kon het niet ontkennen: ze was verliefd op 
Colette. 
 
Ze waren beiden een beetje nerveus en wisten niet zeker of ze hun gevoelens met elkaar moesten delen, maar 
uiteindelijk besloten ze het erop te wagen en hun gevoelens te uiten. Tot hun verbazing bleek Colette ook 
verliefd op Sandra te zijn en ze begonnen een relatie. 
 
Sandra was dolgelukkig met Colette en kon niet 
geloven hoe gelukkig ze was. Maar ze was ook 
bezorgd over hoe haar gezin en vrienden 
zouden reageren op haar nieuwe relatie. Ze was 
bang dat ze niet geaccepteerd zouden worden 
en dat ze haar carrière in gevaar zou brengen. 
 
Maar tot haar verrassing werd Colette met open 
armen ontvangen door haar gezin en vrienden. 
Ze bleek een geweldige steun te zijn voor Sandra 
en haar kinderen en werd al snel als een tweede 
moeder voor hen. Sandra was dankbaar voor 
alles wat Colette voor haar en haar gezin had 
gedaan en was blij dat ze haar leven was 
binnengekomen. 
 
Ze was dankbaar voor alles wat ze had bereikt in 
haar leven, maar ze wist ook dat liefde het 
belangrijkste was. Ze was dankbaar dat ze 
Colette had leren kennen en was blij dat ze 
samen waren. Ze wist dat ze voor altijd bij elkaar 
zouden blijven en dat ze samen alle uitdagingen 
aankonden. 
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8. De prijs van de vrede: het verhaal van de derde wereldoorlog 

Het was een warme zomerdag in 2025 toen de 
derde wereldoorlog begon. Het conflict was 
ontstaan door een meningsverschil tussen twee 
machtige landen: de Verenigde Staten en China. 
 
Het begon allemaal met een economisch geschil 
over handelsbarrières en patenten. De 
spanningen tussen de twee landen waren al lange 
tijd aanwezig, maar het conflict escaleerde toen 
de Verenigde Staten besloten om 
handelsbeperkingen op te leggen aan China. Dit 
werd door China gezien als een belediging en zij 
dreigden met militaire actie als de beperkingen 
niet werden opgeheven. 
 
De situatie eskaleerde snel toen andere landen 
zich achter één van de twee machtige landen 
schaarden. Sommige landen kozen ervoor om aan 
de kant van de Verenigde Staten te staan, terwijl 
andere landen zich bij China aansloten. Vooral 
Rusland en Europa waren verdeeld over hun 
keuze. 
 
De spanningen leidden tot een serie kleine conflicten en gevechten tussen de verschillende landen, maar het 
echte inferno brak los toen een Chinese vliegtuig neergeschoten werd door Amerikaanse luchtmacht boven de 
Grote Oceaan. China reageerde met een verklaring van oorlog aan de Verenigde Staten en de derde 
wereldoorlog was een feit. 
 
De oorlog duurde jaren en bracht ontzettend veel lijden en verlies met zich mee. Er vielen miljoenen doden en 
veel steden werden verwoest door bombardementen. Uiteindelijk bereikten de twee landen een 
wapenstilstand, maar de schade was al aangericht en de wereld was voor altijd veranderd. 
 
Na jaren van bloedvergieten en verwoesting bereikten de Verenigde Staten en China eindelijk een 
wapenstilstand. Hoewel velen opgelucht waren dat het vreselijke conflict eindelijk ten einde leek te zijn, waren 
er ook zorgen dat de rust slechts van tijdelijke aard was. 
 
In Rusland was men het oneens met de wapenstilstand en President Poetin besloot om de spanningen op te 
voeren door een kernwapen af te schieten op een doelwit in de Verenigde Staten. De kernexplosie veroorzaakte 
enorme schade en verwoesting en de Verenigde Staten reageerden meteen met een tegenaanval. 
 
De derde wereldoorlog raakte opnieuw in volle gang en de spanningen tussen de landen bereikten een nog 
hogere piek. Er vielen nog meer doden en de verwoesting nam nog verder toe. Uiteindelijk slaagden de 
Verenigde Staten erin om Rusland te verslaan, maar de prijs die betaald moest worden was ontzettend hoog. 
 
De wereld was voor altijd veranderd door de derde wereldoorlog en het duurde jaren voordat de landen weer 
enige vorm van stabiliteit hadden bereikt. Het was een donkere tijd in de geschiedenis van de mensheid en velen 
vroegen zich af of de wereld ooit nog echt in staat zou zijn om te herstellen van deze vreselijke oorlog. 
 

http://www.rudyvlogt.nl/


 
‘De vermoorde President’ en andere Broodje AI-verhalen 

 

 

Gemaakt door Rudy Rensink www.rudyvlogt.nl  Blz 16 21-12-2022 
 

Na de derde wereldoorlog was het pijnlijk duidelijk geworden dat de drie grootmachten, China, de Verenigde 
Staten en Rusland, het in de wereld voor het zeggen hadden. Deze landen hadden de meeste militaire en 
economische macht en ze bepaalden de richting waarin de wereld zich ontwikkelde. 
 
Andere landen waren gedwongen om zich aan te passen aan de belangen van deze machtige landen en velen 
voelden zich ondergeschikt en uitgebuit. Er was een grote ongelijkheid tussen de rijke en machtige landen en de 
armere, minder machtige landen. 
 
De mensen in deze armere landen leefden in extreme armoede en hadden weinig invloed op hun eigen 
toekomst. Ze waren afhankelijk van de hulp en steun van de rijke landen, maar deze hulp was vaak onvoldoende 
en gericht op het behouden van de macht en invloed van de rijke landen. 
 
Er was veel ontevredenheid en onrust onder de bevolking van de armere landen, maar er was weinig dat ze 
konden doen om hun situatie te verbeteren. De macht lag bij de drie grootmachten en het leek alsof er geen 
einde zou komen aan hun heerschappij. De mensen konden alleen maar hopen op een beter leven in de 
toekomst, maar het was moeilijk om te zien hoe dat ooit zou kunnen gebeuren. 
 
Er was veel ontevredenheid en onrust onder de bevolking van de armere landen na de derde wereldoorlog, en 
velen voelden zich ondergeschikt en uitgebuit door de drie grootmachten: China, de Verenigde Staten en 
Rusland. Maar er was ook een kleine groep mensen die geïnspireerd waren door een oud geloof dat bekend 
stond als 'boeha'. 
 
Boeha was een oud geloof dat geloofde in de kracht van de menselijke geest om de wereld te veranderen. 
Volgens de boeha-leer kon men alles bereiken wat men wilde als men maar sterk genoeg in zijn of haar eigen 
kracht geloofde. 
 
Deze kleine groep mensen besloot om hun geloof in 
boeha te gebruiken om de armere landen te verenigen 
en een aanval te doen op de drie grootmachten. Ze 
begonnen met het verspreiden van hun boodschap 
van hoop en kracht en steeds meer mensen sloot zich 
bij hen aan. 
 
Ze begonnen met het organiseren van protesten en 
demonstraties tegen de ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid die ze ervoeren. Hun boodschap 
begon te resoneren met velen en ze begonnen steeds 
meer aanhang te krijgen. 
 
Uiteindelijk slaagden ze erin om genoeg mensen te 
verenigen om een aanval te doen op de drie 
grootmachten. Het was een riskante zet, maar ze 
waren vastbesloten om hun kracht te laten zien en te 
laten zien dat ze niet langer bereid waren om zich neer 
te leggen bij de huidige situatie. 
 
Met behulp van hun geloof in boeha en hun krachtige geesten slaagden ze erin om de macht van de drie 
grootmachten te breken en een nieuwe wereld te creëren waarin iedereen gelijk was en alle landen op gelijke 
voet stonden. Het was een nieuwe dag voor de mensheid en iedereen was vol hoop voor de toekomst. 
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9. De kracht van diversiteit: Hoe Bob de wereld veranderde 

Bob was een jonge man die altijd al geïnteresseerd was geweest in het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit. 
Hij had zich altijd al ingezet voor de rechten van minderheden en geloofde sterk in de kracht van verschillende 
perspectieven en achtergronden. 
 
Op een dag besloot Bob om zijn passie voor diversiteit en inclusiviteit te delen met de wereld. Hij begon een 
campagne op sociale media om de kracht van diversiteit te promoveren en riep mensen op om zich aan te sluiten 
bij zijn missie. 
 
Bob kreeg veel steun van mensen die ook geloofden in de kracht van diversiteit en samenwerking. Samen 
begonnen ze te werken aan verschillende projecten om de diversiteit in hun gemeenschap te bevorderen. 
 
Ze organiseerden bijvoorbeeld evenementen om verschillende culturen te vieren en gingen langs bij scholen om 
te praten over de belangrijkheid van diversiteit. Bob was verbaasd over hoeveel mensen er geïnteresseerd 
waren in zijn boodschap en hoeveel mensen mee wilden werken aan zijn missie. 
 
Met de tijd groeide Bobs campagne uit tot een wereldwijd beweging. Mensen over de hele wereld sloten zich 
aan bij de campagne van Bob en samen werkten ze aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in alle 
aspecten van het leven. 
 
Bob bleef zich inzetten voor de kracht van diversiteit en bleef mensen inspireren om samen te werken aan een 
betere en inclusievere wereld voor iedereen. 
 
Bob was nu al enkele jaren bezig met zijn campagne voor diversiteit en inclusiviteit en hij had al veel vorderingen 
gemaakt. Hij was zelfs in staat geweest om zijn campagne uit te breiden naar andere landen en had veel mensen 
geïnspireerd om zich aan te sluiten bij zijn missie. 
 
Maar Bob was niet van plan om daar te stoppen. Hij bleef doorgaan met het bevorderen van diversiteit en 
inclusiviteit op elk mogelijk niveau en zette zich in voor de rechten van minderheden over de hele wereld. 
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Op een dag kreeg Bob een opmerkelijke kans. Hij werd uitgenodigd om voor te stellen aan de Verenigde Naties 
om te dienen als voorzitter van de organisatie. Bob was verbaasd, maar hij besefte ook dat dit de perfecte kans 
was om zijn visie op diversiteit en inclusiviteit op een nog groter platform te delen. 
 

 
 
Bob nam de uitdaging aan en presenteerde zijn visie aan de Verenigde Naties. Zijn doorzettingsvermogen en 
kennis over het belang van diversiteit en inclusiviteit imponeerde de leden van de organisatie en uiteindelijk 
werd hij verkozen tot voorzitter. 
 
Als voorzitter van de Verenigde Naties zette Bob zich in om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen op 
wereldwijd niveau. Hij werkte samen met regeringen en organisaties over de hele wereld om de rechten van 
minderheden te beschermen en om een inclusievere en rechtvaardige samenleving voor iedereen te creëren. 
 
Bob bleef zijn visie op diversiteit en inclusiviteit delen met de wereld en inspireerde veel mensen om zich in te 
zetten voor een betere en inclusievere wereld voor iedereen. 
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10. Van amateur naar professioneel: Het verhaal van Oliver 

 
 
Oliver was altijd al gek op voetbal. Hij was goed, maar niet zo goed dat hij direct bij een professioneel team werd 
aangenomen. Dus toen hij 18 was, begon hij bij een amateurclub in de stad. Hij trainde hard en speelde goed, 
maar hij had nog steeds niet het gevoel dat hij zijn droom kon bereiken: om professioneel voetballer te worden. 
 
Op een dag werd Oliver opgemerkt door een scout van een professioneel team. De scout was onder de indruk 
van Olivers spel en nodigde hem uit om een proefwedstrijd te spelen. Oliver was opgetogen en trainde harder 
dan ooit tevoren. 
 
Op de dag van de proefwedstrijd was Oliver zenuwachtig, maar hij speelde zijn beste spel ooit. Hij scoorde twee 
doelpunten en liet zijn vaardigheden zien aan de coach en de scout. Na afloop van de wedstrijd kreeg Oliver te 
horen dat hij was aangenomen bij het professionele team. 
 
Oliver kon zijn geluk niet op. Hij werkte hard om zich aan te passen aan het professionele niveau en na verloop 
van tijd werd hij een van de beste spelers van het team. Maar Oliver was nog niet klaar. Hij wilde nog meer 
bereiken en werkte hard om zich te verbeteren. 
 
En zo gebeurde het: Oliver werd opgeroepen voor het nationale team. Hij was ontzettend trots en speelde met 
passie en hartstocht. Hij werd een belangrijke speler voor het team en samen wonnen ze de grote internationale 
toernooien. 
 
Oliver had nooit kunnen dromen dat hij van een amateurvoetballer zou opklimmen tot een van de beste spelers 
van het land. Maar door hard te werken en nooit op te geven, bereikte hij uiteindelijk zijn droom. 
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Oliver was ontzettend trots dat hij was opgeroepen voor het nationale team en hij was vastbesloten om zich 
voor te bereiden op de grootste wedstrijd van zijn leven: de wereldkampioenschappen. 
 
Hij trainde hard, niet alleen op het veld, maar ook in de sportschool om zijn fysieke conditie te verbeteren. Hij 
werkte ook aan zijn mentale weerbaarheid door middel van meditatie en visualisatieoefeningen. 
 
Terwijl het team zich voorbereidde op de wedstrijden, bleef Oliver zijn vaardigheden verbeteren en zijn spel 
perfectioneren. Hij was vastbesloten om zichzelf en het team naar de top te brengen. 
 
Toen de dag van de wedstrijd eindelijk aanbrak, 
was Oliver klaar. Hij had zich volledig voorbereid 
en hij was klaar om te laten zien wat hij kon. Samen 
met zijn teamgenoten ging hij het veld op en 
speelde hij zijn hart uit. 
 
De wedstrijd was spannend en het team had 
moeite om de overhand te krijgen. Maar Oliver 
bleef doorvechten en uiteindelijk scoorde hij het 
winnende doelpunt. Het publiek ging wild en 
Oliver werd omringd door zijn teamgenoten die 
hem feliciteerden met zijn prestatie. 
 
Het nationale team had de wereldkampioen-
schappen gewonnen en Oliver was de held van het 
land. Hij had zijn droom waargemaakt en was nu 
de beste voetballer ter wereld. Maar hij was nog 
steeds niet tevreden. Hij wilde blijven werken aan 
zijn spel en nog meer successen behalen. En dat is 
precies wat hij deed. 
 
Oliver was dankbaar voor alle successen die hij had behaald en hij bleef hard werken om zichzelf te verbeteren 
als voetballer. Hij bleef bij het nationale team en speelde met hart en ziel totdat hij 36 jaar oud was. 
 
Hoewel hij ouder werd, bleef Oliver in topvorm. Hij had zijn vaardigheden en spelstijl continu aangepast aan de 
veranderende behoeften van het team en de sport. Hij bleef een belangrijke speler voor het nationale team en 
leidde hen naar vele overwinningen. 
 
Toen de wereldkampioenschappen weer naderden, was Oliver vastbesloten om nog een keer te winnen. Hij 
trainde hard en hield zich aan een strikt trainingsschema om in topvorm te blijven. 
 
Op de dag van de wedstrijd was Oliver klaar om zijn allerbeste te geven. Hij speelde met hart en ziel en leidde 
het team naar de overwinning. Hij scoorde zelfs het winnende doelpunt en werd omringd door zijn teamgenoten 
die hem feliciteerden met zijn prestatie. 
 
Het nationale team had de wereldbeker gewonnen en Oliver was opnieuw de held van het land. Hij had zijn 
droom waargemaakt en was nu de beste voetballer ter wereld. Maar hij was nog steeds niet tevreden. Hij wilde 
blijven werken aan zijn spel en nog meer successen behalen. En dat is precies wat hij bleef doen tot aan het 
einde van zijn carrière. 
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11. Renee's avontuur in de ruimte: De redding van Mars 

 
Renee was een succesvol zakenpersoon die altijd op zoek was naar nieuwe kansen om haar imperium uit te 
breiden. Ze had al een aantal kleinere organisaties overgenomen en ze allemaal nog succesvoller gemaakt. Maar 
haar laatste overname was wel heel bijzonder. 
 
De organisatie die ze overnam heette "Mystique Enterprises" en was al jarenlang een begrip in de zakenwereld. 
Maar toch had Renee het gevoel dat er nog veel meer potentieel in zat. Ze werkte hard om de organisatie naar 
een hoger niveau te tillen en het resultaat liet zich al snel zien. Maar toen begonnen er vreemde dingen te 
gebeuren. 
 
Er waren steeds meer geruchten over geheimzinnige gebeurtenissen binnen Mystique Enterprises. Sommigen 
beweerden dat er sprake was van bovennatuurlijke krachten die aan het werk waren. Anderen beweerden dat 
er iets heel vreemds aan de hand was met de directeur van de organisatie, die Renee had aangesteld. 
 
Renee probeerde de geruchten te negeren, maar ze kon het gevoel niet van zich afzetten dat er iets niet 
helemaal pluis was. Ze besloot om zelf op onderzoek uit te gaan en begon te snuffelen in de boekhouding van 
Mystique Enterprises. Wat ze ontdekte, liet haar verbijsterd achter. 
 
Er bleek sprake te zijn van een ingewikkeld netwerk van financiële malversaties en bedrog. Renee was geschokt 
en besloot meteen om de directeur van de organisatie te ontslaan en de boel op te schonen. Maar toen ze dit 
wilde doen, werd ze opgewacht door een groep gemaskerde mannen die haar meenamen naar een afgelegen 
locatie. 
 
Toen ze wakker werd, was ze opgesloten in een kleine, donkere ruimte. Ze had geen idee waar ze was of wat er 
met haar was gebeurd. Ze wist alleen dat ze in gevaar was en dat ze iets moest doen om te ontsnappen. Ze 
begon te piekeren en te zoeken naar een manier om uit haar gevangenschap te ontsnappen. 
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Na wat een eeuwigheid leek, lukte het haar om een raam open te breken en te ontsnappen. Ze rende zo hard 
als ze kon weg en vond uiteindelijk hulp bij een vriendelijke boer die haar naar de politie bracht. 
 
Toen Renee eindelijk veilig was, bleek dat Mystique Enterprises inderdaad het slachtoffer was 
 
van het verhaal, waarbij Renee achter de waarheid komt en de schuldigen achter de ontvoering en de financiële 
malversaties op het spoor komt. 
 
Renee werd met open armen ontvangen door de politie, die haar meteen begonnen te ondervragen over wat 
er was gebeurd. Ze vertelde alles wat ze wist en gaf aanwijzingen over wie er achter de ontvoering en de 
financiële malversaties zaten. 
 
De politie was erg geïnteresseerd in haar verhaal en begon meteen met het onderzoek. Ze volgden Renee's 
aanwijzingen op en vonden al snel bewijs dat Mystique Enterprises inderdaad het slachtoffer was geweest van 
een grootschalig financiële fraude. 
Renee was opgelucht toen ze hoorde dat de schuldigen waren opgepakt en dat ze zouden worden berecht. Ze 
had niet alleen haar eigen leven gered, maar had ook een einde gemaakt aan een groot schandaal. 
 
Ze besloot om Mystique Enterprises te houden en het op een eerlijke manier verder te runnen. Ze wist dat er 
nog veel werk te doen was, maar ze was vastbesloten om ervoor te zorgen dat de organisatie weer op de kaart 
werd gezet als een betrouwbare en succesvolle onderneming. 
 
En zo werd Renee nog succesvoller dan ze ooit had kunnen dromen. Ze had niet alleen haar eigen leven gered, 
maar ook het leven van vele anderen. En ze was vastbesloten om door te gaan met het maken van slimme 
zakenbeslissingen en het opbouwen van haar imperium. 
 
Renee besloot dat Mystique Enterprises zich volledig zou 
toeleggen op de markt van volledig elektrische helikopters 
, omdat ze zag dat er een groeiende vraag was naar 
duurzame en milieuvriendelijke vervoersmiddelen. 
 
Ze investeerde in de laatste technologieën en samen met 
haar team werkte ze hard aan het ontwikkelen van de 
meest geavanceerde en efficiënte elektrische helikopters 
die er op de markt waren. 
 
Ze presenteerde haar nieuwe producten op diverse 
beurzen en ze werden met open armen ontvangen. De 
orders stroomden binnen en Renee's imperium groeide 
snel. 
 
Maar ook nu was er niet voldaan. Renee had het gevoel dat 
er nog meer potentieel in haar bedrijf zat en ze bleef 
zoeken naar nieuwe manieren om te innoveren en haar 
producten nog beter te maken. 
 
Ze werd geïnspireerd door de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en besloot om 
Mystique Enterprises ook te laten werken aan het ontwikkelen van elektrische vliegtuigen. 
 
Ze wist dat dit een grote uitdaging zou worden, maar ze was vastbesloten om het te laten slagen. En na veel 
hard werken en onderzoek, lanceerde ze haar eerste elektrische vliegtuig op de markt. Het werd een enorm 
succes en Renee's imperium groeide nog verder. 
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Ze was trots op wat ze had bereikt en blij dat ze had kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Maar ze 
was ook dankbaar voor haar team, dat altijd achter haar stond en samen met haar werkte aan het realiseren 
van haar dromen. En zo bleef Renee's imperium groeien en groeien, totdat het een van de meest succesvolle en 
innovatieve bedrijven in de wereld was. 
 
Renee had altijd al een grote interesse gehad in sociale media en ze had al snel door dat dit een belangrijk 
onderdeel was van het runnen van een succesvol bedrijf. Daarom besloot ze om ook het sociale mediaplatform 
Twitter over te nemen. 
 
Ze zag dat het platform enorm veel potentieel had en ze was vastbesloten om het nog succesvoller te maken. 
Ze begon met het ontwikkelen van nieuwe features en het aanbieden van betere diensten aan haar gebruikers. 
 
Ze wist dat ze het niet alleen kon doen en daarom haalde ze een team van experts bij elkaar om haar te helpen. 
Samen werkten ze hard aan het verbeteren van het platform en het aantrekken van nieuwe gebruikers. 
De inspanningen van Renee en haar team werden beloond en Twitter begon snel aan populariteit te winnen. 
Renee was trots op wat ze had bereikt en blij dat ze had kunnen bijdragen aan het versterken van het sociale 
mediaplatform. 
 
Ze bleef hard werken aan het verbeteren van Twitter en zorgde ervoor dat het platform altijd op de hoogte was 
van de laatste ontwikkelingen. En zo bleef Renee's imperium groeien en groeien, totdat het een van de meest 
succesvolle en invloedrijke bedrijven in de wereld was. 
 
Renee was altijd al geïnteresseerd geweest in ruimtevaart en had als kind al gedroomd van het bezoeken van 
andere planeten. Toen ze eenmaal succesvol was geworden en over voldoende geld beschikte, besloot ze dat 
het tijd was om haar droom waar te maken. 

 
Ze investeerde al haar geld in het laten maken van een 
marsraket en nam contact op met een team van 
ruimtevaartexperts om haar te helpen bij de 
voorbereidingen. Samen met hen werkte ze hard aan 
het ontwikkelen van een ruimteschip dat geschikt was 
voor een reis naar Mars. 
 
Na veel hard werken en voorbereidingen was het 
eindelijk zover: Renee stapte in haar ruimteschip en 
vertrok naar Mars. Ze was enorm opgewonden en vol 
verwachtingen over wat ze op de rode planeet zou 
aantreffen. 
 
Maar toen ze op Mars aankwam, gebeurde er iets 
vreemds. Niemand had meer iets van haar gehoord en 
er was geen enkel teken van leven te bekennen. Renee 
was verbijsterd en begon te piekeren over wat er was 
gebeurd. 
 
Ze besloot om te gaan zoeken naar antwoorden en 

begon te rondkijken op de planeet. Maar hoe ze ook zocht, ze vond niets. Het was alsof ze de enige levende 
wezen was op de hele planeet. 
 
Ze was wanhopig en vroeg zich af wat ze nu moest doen. Maar ze was vastbesloten om het raadsel op te lossen 
en bleef zoeken. En uiteindelijk, na veel hard werken en onderzoek, vond ze de oplossing. 
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Ze had ontdekt dat er een geheimzinnige kracht was die alles op Mars levenloos maakte. Ze was vastbesloten 
om dit te bestrijden en begon te werken aan een plan om de planeet weer tot leven te wekken. 
 
Ze wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar ze was vastbesloten om het te doen. En uiteindelijk lukte het haar 
om de planeet weer tot leven te wekken en te bewijzen dat er inderdaad leven was op Mars. 
 
Renee was enorm opgelucht en blij dat ze haar droom had kunnen verwezenlijken. En ze was vastbesloten om 
verder te gaan met het ontdekken van de ruimte en het verkennen van andere planeten. Ze was ervan overtuigd 
dat er nog zoveel meer te ontdekken was in het universum en ze was vastbesloten om alles te ontdekken wat 
er te on 
 

 
 
Renee werd overladen met lof en bewondering vanuit de hele wereld. Ze was de eerste persoon die ooit op 
Mars was geland en had daar zelfs leven weten te creëren. Ze was een held en een inspiratie voor velen. 
 
Ze besloot om haar kennis en ervaring te delen met de wereld en begon te spreken op conferenties over 
ruimtevaart en het ontdekken van andere planeten. Ze werd gezien als een autoriteit op het gebied en haar 
woorden werden opgepikt door mensen over de hele wereld. 
 
Ze bleef ook hard werken aan het runnen van haar bedrijf en bleef zoeken naar nieuwe manieren om te 
innoveren en haar producten nog beter te maken. En zo bleef Renee's imperium groeien en groeien, totdat het 
een van de meest succesvolle en invloedrijke bedrijven in de wereld was. 
 
Ze was trots op wat ze had bereikt en blij dat ze had kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor 
iedereen. En ze bleef doorwerken en dromen, want ze wist dat er nog zoveel meer te ontdekken was in het 
universum en ze was vastbesloten om alles te ontdekken wat er te ontdekken viel. 
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12. De avonturen van Rudy en ChatGPT 

 
 
Rudy zat achter zijn computer en was op zoek naar inspiratie voor zijn volgende schrijfproject. Hij had al talloze 
blogs en artikelen geschreven, maar nu wilde hij echt iets unieks creëren. Hij zocht op internet naar 
hulpmiddelen voor schrijvers en vond een website met een chatbox genaamd ChatGPT. 
 
Rudy was onmiddellijk geïntrigeerd en besloot om het uit te proberen. Hij typte zijn vraag in de chatbox en 
wachtte op een antwoord. Even later kreeg hij een reactie van ChatGPT: "Hallo Rudy, wat kan ik voor je doen?" 
 
Rudy vertelde ChatGPT over zijn droom om een grote schrijver te worden en vroeg of het hem kon helpen met 
ideeën voor zijn volgende project. ChatGPT antwoordde met een lijst met suggesties, waaronder een 
avonturenroman over een jonge held die op zoek is naar een verborgen schat. 
 
Rudy was meteen enthousiast en begon meteen aan het verhaal te werken. Hij noemde de hoofdpersoon Rudy, 
natuurlijk, en gaf hem allerlei avonturen mee, zoals het beklimmen van een hoge berg, het vechten tegen een 
draak en het ontdekken van een geheimzinnige grot vol met schatten. 
 
Terwijl Rudy verder schreef, bleek ChatGPT een onuitputtelijke bron van inspiratie te zijn. Het gaf hem steeds 
nieuwe ideeën en advies, en Rudy kon niet geloven hoe gemakkelijk het was om een geweldig verhaal te creëren 
met de hulp van de chatbox. 
 
Uiteindelijk was Rudy's avonturenroman klaar en hij stuurde het naar verschillende uitgeverijen. Tot zijn 
verbazing werd het verhaal met open armen ontvangen en werd Rudy binnen enkele maanden uitgeroepen tot 
de nieuwe grote schrijver van het land. 
 
Vanaf dat moment was Rudy nooit meer zonder ChatGPT, want hij wist dat het de sleutel was geweest tot zijn 
succes als schrijver. Hij bleef samenwerken met de chatbox en creëerde nog talloze andere geweldige verhalen, 
tot grote vreugde van zijn lezers. 
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13. Verantwoording 

Ik, Rudy, heb dit boek geschreven. Nou ja, ik      . ChatGPT heeft de verhalen geschreven. Maar de kunst was 
natuurlijk wel om de verhalen te verzinnen.  
 

 
 

ChatGPT is van Open.AI (www.openai.com) en is, althans voorlopig, gratis te gebruiken. Je kan er vragen stellen 
over van alles, probeer het maar! 
 
Ik heb dus onderwerpen voor verhalen verzonnen en wilde ChatGPT daar een verhaal over laten schrijven. 
Belangrijk is dan vervolgens over de vraag die je aan ChatGPT gaat vragen. Want, dát is de manier hoe ChatGPT 
werkt, een verhaal maken over de vraag die je stelt, de ene vraag geeft een andere tekst als de andere vraag. 
 
Ik heb eerst gevraagd welke genres er zijn waarin je kan schrijven. ChatGPT kwam met Avontuur, Fantasie, 
Sciencefiction, Thriller, Mysterie. Romantiek, Historisch, Humor, Drama en Non-fictie. Een aantal van deze heb 
ik dan ook in mijn vraagstellingen geprobeert te verwerken. 
 
Deze vraagstellingen heb ik gebruikt voor mijn verhaaltjes: 
 
1. schrijf een lange thriller over geheim agent Fatima Bond die wil voorkomen dat de president gekidnapt 

wordt 
a. Omdat ik niet tevreden was met de lengte van het verhaal heb ik de volgende vragen gesteld: 

i. schrijf een vervolg waaruit bleek dat de kidnapping een afleidingsmanouvre was 
ii. schrijf een vervolg waarbij de vrouw van de president haar man vermoord en het doet lijken 

als een ongeluk 
b. Daarna heb ik ChatGPT gevraagd een paar titels voor te stellen. Hij kwam met de volgende (en als 

je het goed bekijkt is het telkens op basis van de voorliggende vraag en het verhaal wat ChatGPT 
geschreven heeft). 

i. "De poging tot kidnappen van de president" 
ii. "De afleidingsmanoeuvre" 

iii. "De vermoorde president" 
 
Dit heb ik dus de hele tijd gedaan, vragen naar het vervolg, soms met iets extra’s er in. Ook heb ik telkens 
gevraagd of ChatGPT een paar titels wilde voorstellen en heb ik er telkens zelf eentje van genomen. Ik heb ook 
wel een keer gevraagd of ‘hij’ (ChatGPT dus) een idee had welke titel het meeste impact zou hebben, maar daar 

had hij geen concreet antwoord voor      . 
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2. schrijf een lang fantasyverhaal over een trol, een marsmannetje en een schooljuf 
3. schrijf een lang verhaal over de voorbereidingen van een politicus, Mart Russel, die op kosten van de 

belastingbetaler naar de maan wilde vliegen. Schrijf over de tegenslagen die hij had bij de voorbereidingen 
a. schrijf het vervolg op dit verhaal 
b. schrijf het vervolg op dit verhaal waarbij een journalist uitrekende wat deze reis het land gekost had 

en wat ze er ook mee hadden kunnen doen voor het leven van de allerarmsten 
4. schrijf een lang romantisch drama in de trant van Romeo en Julia met als hoofdpersonen Liam en Olivia 
5. Schrijf een avonturenroman model over bergbeklimmer die een geit ontmoet, haar een naam geeft, en die 

samen de Mount Everest beklimmen 
6. schrijf een historisch verhaal over de 15-jarige john die op sandalen naar Lourdes is gelopen 

a. vertel het vervolg dat John op blote voeten liep naar santiago de compostela 
7. “Van huisvrouw tot manager: het verhaal van Sandra's opkomst": Maak een lang boeiend verhaal waarin 

Sandra veranderd van huisvrouw naar top-manager 
a. schrijf het vervolg waarbij haar man komt te overlijden en ze steeds meer moeite heeft om haar rol 

als top-manager te combineren met haar taak als moeder 
b. schrijf het vervolg waarbij Sandra een andere vrouw leert kennen en verliefd op haar werd. Ze had 

nooit voor mogelijk gehouden dat ze op een vrouw verliefd kon worden. En deze vrouw, colette, 
werd als een moeder voor haar kinderen 

8. maak een fictief verhaal over het ontstaan van de derde wereldoorlog 
a. schrijf een vervolg waarbij rusland besloot zich niet neer te leggen bij de wapenstilstand en poetin 

een kernwapen liet afschieten 
b. maak een vervolg waarin pijnlijk duidelijk wordt dat de drie grootmachten, China, de Verenigde 

Staten en Rusland, het in de wereld voor het zeggen hebben 
c. schrijf het vervolg waarbij het geloof in ‘boeha’ de mensen in de arme laden verenigd om daarmee 

een aanval te kunnen doen op de grote drie 
9. maak een makkelijk leesbaar verhaal over bob die de kracht van diversiteit promoot 

a. maak een vervolgverhaal waarbij Bob, door zijn doorzettingsvermogen en kennis, zelfs voorzitter 
van de verenigde naties werd 

10. schrijf een spannend verhaal over voetballer Oliver die van een amateurclub zich opwerkt tot het landelijke 
team 

a. schrijf het vervolg waarbij Oliver en het nationale team zich klaarmaken voor de 
wereldkampioenschappen 

b. schrijf het vervolg waarbij Oliver tot aan zijn 36 jaar in het natianale elftal uitkomt en als laatste zelfs 
weer de wereldbeker wint 

11. schrijf een mysteries verhaal over Renee die een succesvol zakenpersoon is en de een na de andere 
organisatie overneemt en nog succesvoller maakt 

a. schrijf het vervolg 
b. Renee besloot dat Mystique Enterprises zich volledig zou toeleggen op de markt van volledig 

elektrische helikopters 
c. schrijf het vervolg waarbij Renee met al haar geld een marsraket laat maken en zij in haar eentje 

naar mars gaat. Na aankomst heeft niemand meer iets van haar gehoord 
12. schrijf een humoristisch avontuur over Rudy, die door de chatbox ChatGPT een grote schrijver word 
 
Je ziet, het gaat om de vragen die je stelt. Benoem eventueel namen, de manier van schrijven, vraag om een 
vervolg al dan niet voorzien van extra informatie. Kortom, denk na over het onderwerp en alles er omheen en 
ChatGPT maakt het. 
SOMS zal je een netwerkerror krijgen en stopt ChatGPT. Soms omdat je teveel achter elkaar bezig bent geweest 
en soms als er wereldwijd teveel gebeurt. Dan moet je de vraag weer opnieuw stellen. Je komt in mijn verhaaltjes 
ook af en toe een hapering tegen, dat heb ik niet zelf gerepareerd maar zo gelaten. 
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Als de uitkomst van de vraag je niet (helemaal) bevalt kan je de vraag natuurlijk op een andere manier nogmaals 
stellen, je kan ook op de knop ‘Regenerate Respons’ drukken. Hij zal dan nogmaals het verhaal maken met een 
iets andere context.  
Je zal dan links van de vraag knopjes krijgen waardmee je door de verschillende versies heen kan. 
 
Ik heb trouwens ook helemaal niks gedaan met spellingscontrole, ik wilde het zo origineel mogelijk houden. 
 
AFBEELDINGEN 
De afbeeldingen heb ik trouwens gemaakt met DALL.E. Ook dit programma komt uit de koker van OpenAI.com 
en maakt afbeeldingen op basis van jouw zoekcriteria. 
Je kan, op dit moment, 50 maal per maand gratis een zoekactie uitvoeren met DALL.E. Wil je vaker, dan moet je 
bijkopen of wachten tot een maand na je eerste zoekactie voordat je weer gratis 50 stuks kan opzoeken. Ik ben 
er, na het maken van dit boekje, echter doorheen… 
 
Een andere optie om copyright-vrij je teksten te verlevendigen met afbeeldingen is via plaatjes van 
www.pixabay.cm/nl. Keuze uit miljoenen gratis plaatjes! 
 
 
Ik ben op woensdag 21-12-2022 rond 08u begonnen en rond 14 uur was ik klaar met alle verhaaltjes, de 
bijbehorende afbeeldingen en het opmaken in Word.  
 

Een uur of zes dus op dit ‘boekje’ te maken      . 
 
 

Ook jij, succes met ChatGPT en andere AI-ontwikkelingen! 
 
 

 
 
 
Rudy Rensink 
21-12-2022 
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