Een

kabouter
in de achtertuin

tijn sloot de deur achter zich en liep de achtertuin
in. Alles was bedekt onder een dikke laag sneeuw,
zijn schommel, de picknicktafel, de zandbak. Hij
blies een wolkje adem uit en begon met grote
stappen rondjes te lopen door de sneeuw. Voetstapjes, voetstapjes, voetstapjes. Opeens viel er een
sneeuwbal zomaar op zijn hoofd. POEF! Verbaasd keek Stijn
om zich heen. Waar kwam die nou vandaan? POEF, nog een
sneeuwbal kwam tegen zijn rug. Vanachter de heg hoorde hij
gegiechel.
‘Rheia!’ riep hij uit en snel kroop hij door het gat in de heg naar
de tuin van de buurvrouw. Daar stond zijn beste vriendinnetje
met een grote sneeuwbal in haar handen. POEF! Recht op de
neus van Stijn.
‘Die krijg je terug,’ riep Stijn boos, en pakte een hand sneeuw,
maakte een sneeuwbal en gooide hem zo tegen de billen van
Rheia. Die moest heel hard lachen en zo snel als ze konden
maakten ze allebei weer nieuwe sneeuwballen. Zo speelden ze
net zo lang tot ze het allebei heel warm hadden en heel moe
waren.
‘Zullen we een sneeuwpop maken?’ vroeg Stijn. Rheia knikte dat
dat goed was.
‘Een hele mooie grote, speciaal voor buurvrouw Janneke.’
Toen de sneeuwpop bijna klaar was, kregen Stijn en Rheia van
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buurvrouw Janneke een grote wortel, die ze als neus konden
gebruiken. Toen was de sneeuwpop af.
‘Mooi hoor,’ vond buurvrouw Janneke, ‘echt de mooiste
sneeuwpop die ik ooit in mijn tuin heb gehad. Maar nu ga ik
weer naar binnen, want anders krijg ik het reuze koud.’
Stijn en Rheia knikten, het was ook wel erg koud. En buurvrouw Janneke was al heel oud, eigenlijk een oma. Stijn woonde
aan de ene kant van buurvrouw Janneke en Rheia aan de andere kant. En als ze samen wilden spelen, kropen ze allebei door
een gat in de heg en dan mochten ze in de tuin van buurvrouw
Janneke spelen.
Toen buurvrouw Janneke naar binnen was, keken Stijn en Rheia
elkaar aan.
‘Wat gaan we nu doen?’
‘Ik weet het niet. Misschien..’
Vanachter een grote boom klonk opeens een schreeuw. Stijn en
Rheia schrokken ervan.
‘Grote boze griebelgrutten nog aan toe!’ foeterde een stemmetje.
‘Waar is mijn sleutel?’
Voorzichtig en een beetje bang liepen Stijn en Rheia naar de
boom toe. Was er nog iemand in de tuin? Maar ze hadden helemaal niets gezien!
‘Wat moet ik nou?’ klonk het boos.
Rheia kwam als eerste bij de boom en toen ze erachter keek,
kreeg ze hele grote ogen.
‘Een… een… een…’ stotterde ze.
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‘Wat is er dan?’ vroeg Stijn, en ook hij gluurde achter de boom.
Daar, op een wortel die maar net boven de sneeuw uit kwam,
zat een kabouter. Met zijn ellebogen leunde hij op zijn knieën en
hij keek chagrijnig naar de sneeuw. Zijn lange baard hing helemaal voor zijn buik. Toen hij doorkreeg dat er een jongetje en
een meisje naar hem staarden, schrok hij zo geweldig, dat hij van
de wortel afviel en zo achterover in de sneeuw verdween. Heel
eventjes waren alleen zijn voeten nog maar te zien. Er klonk
veel gehoest en geproest en met enige moeite kwam de kabouter
weer tevoorschijn. Zijn baard en hoge puntmuts waren hele-

maal bedekt met sneeuw.
‘Hallo,’ zei Stijn, ‘je hoeft niet bang voor ons te zijn, hoor. We
doen je niks.’
‘Nee,’ zei Rheia. ‘Eigenlijk schrokken wij juist van jou. Je lijkt
wel een… euh… een…’
‘Een kabouter,’ zei de kabouter. ‘Dat klopt, dat ben ik ook.’
Stijn en Rheia kwamen wat dichterbij, terwijl de kabouter weer
op de wortel klom en driftig de sneeuw van zijn kleren begon te
meppen. ‘Ik ben Stijn,’ zei Stijn, ‘en zij is…’
‘Rheia,’ zei de kabouter, ‘Ja, ik weet wie jullie zijn. Jullie spelen
hier wel vaker. Al die herrie en dat geschreeuw, ik kan er soms
gewoon niet van slapen.’ Hij keek ze boos aan, met gefronste
wenkbrauwen, borstelige wenkbrauwen. Maar omdat daar nog
wat sneeuw in zat, zag het er eigenlijk vooral grappig uit.
‘Sorry voor de herrie hoor, meneer de kabouter,’ zei Rheia.
‘Heeft u ook een naam?’
‘Eigenlijk horen jullie mij helemaal niet te zien,’ zei de kabouter,
‘maar goed, nu is het toch al te laat. Mijn naam is Ozewiezewozewatseflats.’
Stijn en Rheia keken elkaar even aan. Wat een gekke naam!
‘Ozewiezewat?’ vroeg Rheia, terwijl ze probeerde niet te lachen.
‘Ozewiezewozewatseflats,’ zei de kabouter trots en deftig, ‘maar
jullie mogen mij best meneer Flats noemen.’
‘Meneer Flats, wat zei u nou over een sleutel?’ vroeg Stijn.
‘Ik ben mijn huissleutel kwijt,’ zei meneer Flats en hij wees naar
plekje tussen twee wortels van de grote boom. Stijn en Rheia
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kwamen wat dichterbij, keken heel goed en zagen toen een klein
voordeurtje. Een deurtje met een gouden knop en een groot
sleutelgat.
‘Wat is dat?’ vroeg Rheia.
‘Jij bent ook niet zo erg slim, he,’ zei de kabouter bozig, ‘Dat is
een voordeur. Je gaat mij toch niet zeggen dat je niet weet wat
een voordeur is?’ Rheia kreeg een kleur en knikte, natuurlijk
wist ze dat wel.
‘Woont u hier dan, meneer Flats?’ vroeg Stijn.
Het kleine mannetje knikte. ‘Yep.’
‘Ik kan alleen niet binnen, omdat ik mijn sleutel kwijt ben.
Maar volgens mij weet ik wel waar die sleutel is. Die smerige
pikdief Ekka heeft ‘m weer gestolen. Vervelend beest.’ Stijn en
Rheia hadden geen idee wie Ekka was, maar ze wilden allebei
heel graag deze kabouter helpen. Zo vaak kom je geen echte,
levende kabouter tegen!
‘Wat is een Ekka?’ vroeg Rheia.
Meneer Flats ging staan en keek omhoog, naar de takken en de
daken om hen heen.
‘Niet “wat”, maar “wie” is Ekka,’ zei hij. ‘Ekka is een hele stoute
ekster. Als ik ‘m te pakken krijgen, nou dan… dan…’
Meneer Flats raakte zo opgewonden en boos dat hij begon
te springen. Pardoes gleed hij weer van de wortel af en plofte
ondersteboven in de sneeuw. Stijn keek een beetje geschrokken,
maar Rheia moest weer erg haar best doen om niet te lachen.
Die twee kleine kaboutervoetjes die boven de sneeuw uitstaken
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zagen er ook zo grappig uit.
Toen meneer Flats weer overeind was, keek hij Stijn en Rheia
heel serieus aan.
‘Weten jullie, eigenlijk is het helemaal niet goed als kleine
kinderen en kabouters met elkaar praten. Eigenlijk mag dat
ook helemaal niet. Maar die pikdief Ekka heeft mijn huissleutel
gestolen en nou kan ik niet meer mijn huis in.’
‘Wat vervelend,’ vond Stijn, die meteen een hekel aan Ekka kreeg.
‘Kunnen we u dan misschien helpen?’ vroeg Rheia.
‘Dat kunnen jullie inderdaad,’ zei meneer Flats. ‘We moeten
Ekka vangen, zodat hij mijn sleutel terug kan geven.’
Stijn en Rheia knikten.
‘Die gemene Ekka woont hier in de buurt,’ zei de kabouter, ‘dus
als we goed om ons heen kijken, moeten we hem samen kunnen
vinden.’
‘En wat doen we eigenlijk als we hem hebben gevonden?’ vroeg
Stijn. ‘Ik weet helemaal niet hoe je een ekster moet vangen!’
Meneer Flats keek eens omhoog, keek naar zijn voeten, krabde
aan zijn muts, trok aan zijn baard en zei uiteindelijk: ‘Ik ook
niet.’
Stijn keek een beetje sip. Hij wilde dolgraag die vreemde kabouter helpen, maar hij wist niet hoe. Opeens sprong Rheia een gat
in de lucht.
‘Ik weet het!’ riep ze blij. Meneer Flats en Stijn keken haar vragend aan.
‘Ekka houdt toch van glimmende dingetjes?’ Rheia keek heel
slim en fluisterde: ‘Dan weet ik hoe we hem kunnen vangen!’
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Ekka de Ekster
oog in de wolken vloog Ekka de Ekster rondjes boven de huizen. Het waaide hard en het was gemeen
koud, maar Ekka voelde dat niet. Zijn dikke witte
en zwarte veren hielden hem lekker warm, terwijl hij
mooie rondjes vloog. Niemand kon zo snel vliegen als Ekka en
daar was hij maar wat trots op!
Opeens zag hij beneden op de grond iets glinsteren.
‘Een glimmerdingetje!’ riep hij blij uit en voorzichtig vloog
hij iets naar beneden. Eksters zijn namelijk dol op vliegen en
op hun mooie witte en zwarte veren, maar ze worden pas echt
dolgelukkig als ze mooie glimmende dingetjes vinden. En als
het glimmerdingetje al van iemand anders is, dan nemen eksters
het toch gewoon mee. Eksters zijn stoute vogels, en Ekka was de
stoutste van hen allemaal.
‘Wat zou dat zijn?’ vroeg hij zich af, terwijl hij steeds dichterbij
kwam. ‘En van wie zou dat zijn?’
Ekka vloog steeds lager en lager, tot hij op de grond landde naast
dat prachtig glinsterende dingetje in de sneeuw. Het leek wel
een rondje, een soort touwtje. Nee nee, het was een zilverkleurig
haarelastiekje! Met allemaal glittertjes en glansjes! Ekka was helemaal verliefd. Maar net toen hij het glinsterende elastiekje wilde
oppakken en er snel mee weg wilde vliegen, viel er iets bovenop
hem!
‘Help!’ piepte Ekka, terwijl hij weg probeerde te komen. Maar
hij kon nergens naar toe. Hij zat helemaal verborgen onder de
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dikke jas van Rheia! Hij was gevangen!
‘Zo,’ zei meneer Flats, ‘vertel nu maar waar mijn huissleutel is!’
‘En geef mijn elastiekje terug!’ zei Rheia. Ze wilde boos klinken,
maar eigenlijk moest ze heel erg lachen dat haar plannetje zo
goed gelukt was.
Ekka huilde tranen met tuiten, terwijl meneer Flats hem ontzettend boos aankeek.
‘Ik heb hem nie-hie-hiet meer!’ snikte Ekka. ‘Hij is weg!’
‘Heb jij ‘m gestolen?’ vroeg meneer Flats en hij fronste vervaarlijk met zijn wenkbrauwen.
Ekka knikte.
‘En waar is mijn huissleutel dan nu?’ Meneer Flats hief dreigend
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zijn vuist. Hoewel hij maar een heel klein mannetje was en Ekka
veel groter was, kromp de vogel toch van angst ineen.
‘Wggg,’ zei Ekka.
‘Wat?’ brulde meneer Flats.
‘Wwwwwww,’ piepte Ekka.
‘WAT?!?!’ bulderde meneer Flats.
Ekka liet van schrik een klein windje en begon weer te huilen.
Stijn vond het nu toch een beetje zielig en deed een stapje naar
voren.
‘Volgens mij bedoelt hij dat ie weg is,’ zei hij zacht.
De vogel begon wild met zijn kopje te knikken. Dat was inderdaad zo.
‘Maar waar is ie dan?’ vroeg meneer Flats.
‘Dat mag ik nie-hie-hiet zeggen,’ snikte Ekka.
‘Als je het niet vertelt, dan verander ik je in een eend!’ zei meneer Flats woest. Stijn en Rheia keken elkaar aan; dat kon toch
niet? Zou zo’n klein kaboutertje ook nog kunnen toveren? Nee,
dat moest een grapje zijn. Maar Ekka kromp in elkaar en leek
het echt te geloven.
‘Niet doen, meneer Flats, alstublie-hie-hieft, ik zal alles vertellen.
Echt!’
Ekkas ging op een takje zitten en begon te vertellen wat hem
was overkomen. Hij vertelde dat hij op een mooie dag, een paar
weken geleden, heerlijk door de lucht vloog. Hij vloog eens omhoog naar de wolken, dan weer dook hij omlaag tot vlak bij de
grond. Hij maakte rondjes en bochten en hij had het prima naar
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zijn zin. Maar Ekka had niet gezien dat hij al heel ver van huis
was en dat hij boven het grote, donkere bos vloog. En vanuit dat
bos riep iemand hem.
‘Ekka!,’ klonk het, ‘kom eens hier! Kun je mij helpen?’
De stem klonk heel lief en een beetje bang en dus had Ekka
besloten dat hij best even kon kijken wat er aan de hand was.
Maar toen hij beneden kwam en tussen de blaadjes van de
bomen doorvloog, zag hij dat hij in de maling was genomen.
Want daar beneden op de grond was helemaal niemand heel
lief en een beetje bang. Onder een grote eik stond er een grote
zwam met een heel gemeen gezicht en heel gemene ogen. En die
zwam sprak een toverspreuk uit toen Ekka in de buurt kwam.
En vanaf dat moment moest Ekka doen wat de zwam wilde.
Terwijl hij over de zwam en de betovering praatte, zat Ekka weer
te bibberen van angst.
‘Is een zwam een soort boom?’ vroeg Stijn.
Meneer Flats schudde zijn hoofd. ‘Nee, een zwam is een soort
paddenstoel.’
‘Oh,’ zei Stijn en even vroeg hij zich af hoe een paddenstoel een
gezicht kon hebben en kon praten en toveren.
‘Weet je wie die toverzwam is?’ vroeg meneer Flats.
Ekka knikte. ‘Het is Salmolella.’
De kleine kabouter schrok. ‘Salmolella? Hoe kan dat nu? Die
was toch weggefloebert?’
‘Ze is er weer,’ zei Ekka, ‘en ze is heel sterk. Ze kan heel goed toveren en ze staat midden in een heksenkring. Ik kon er niks aan
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doen.’ ‘Een heksenkring!’ schreeuwde meneer Flats en hij trok
in paniek zijn muts over zijn ogen en begon rondjes te rennen.
‘Dat is vreselijk!’
Stijn en Rheia wisten niet wat een heksenkring was, maar ze
konden aan meneer Flats wel zien dat het foute boel was. Ekka
zag dat Stijn en Rheia niet goed wisten wat er aan de hand was
en hij hupste naar ze toe, terwijl meneer Flats nog altijd luid
jammerend rondjes in de sneeuw aan het rennen was.
‘Een heksenkring is een kring van paddenstoelen. En als een
heks in het midden van die kring groeit, is ze sterker dan…
euh… sterker dan bijvoorbeeld een normale heks. Het is heel
ernstig allemaal.’
Verdrietig ging hij op de grond zitten.

kon vinden voor in haar heksenkring. Ze wilde die versieren met
allemaal mooie glinstertjes en sprankeltjes.’
Meneer Flats zei niets en begon met één hand aan zijn muts te
trekken en met de andere aan zijn baard te sjorren; wat betekent dat een kabouter heel diep aan het nadenken is. Ekka keek
verdrietig naar hem en naar Stijn en Rheia, maar die wisten
ook niet wat ze moesten doen. En zo was het een hele tijd stil,
terwijl iedereen probeerde te bedenken wat ze met de gemene
toverzwam Salmolella moesten doen en hoe ze de huissleutel van
meneer Flats terug konden krijgen.

‘Goed! Oke!’ zei meneer Flats opeens en hij stopte met rennen,
trok zijn muts omhoog en ging op de grond zitten. ‘Wij gaan dit
oplossen. Ekka, jij brengt ons naar haar toe.’
Ekka schrok zich een hoedje. ‘Nee nee nee, dat kan echt niet.
Dat zou ze weten!’
‘Wat heeft ze dan precies met je gedaan?’ vroeg Rheia.
‘Ze heeft mij betoverd, zodat ik niet kan zeggen waar ze precies
is. En als ik het wel aan iemand vertel, dan veranderen al mijn
mooie zwarte en witte veren in dennennaalden! En dan kan
ik niet meer vliegen… enne… dat kan toch niet?’ Ekka begon
vreselijk hard te huilen.
‘Waarom heb je eigenlijk mijn huissleutel gestolen?’
Ekka stopte met huilen en keek heel verdrietig naar meneer
Flats. ‘Ik wilde het niet, maar ik moest van Salmolella. Zij wilde
al mijn eigen glimmerdingetjes en alle glimmerdingetjes die ik
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Het

grote tovergevecht

je trots. ‘Als Ekka niet te snel vliegt, kunnen wij er achteraan
rennen.’
Ekka begon te lachen en te knikken en leek erg veel zin in dit
avontuur te hebben. Hij begon zelfs zo blij met zijn vleugels te
wapperen, dat meneer Flats er een beetje bang van werd. Moest
hij op de rug van die dolle vogel vliegen? Maar als hij ooit weer
zijn huis onder de boom binnen wilde, moest hij simpelweg zijn
huissleutel terug hebben. Hij had geen keus en misschien was
het nog niet eens zo’n slecht idee.
‘Vooruit dan maar, laten we het maar proberen,’ zei hij.

r had al een hele tijd niemand gesproken,
terwijl meneer Flats, Stijn en Rheia probeerden
te bedenken hoe ze het probleem van de toverzwam moesten oplossen.
‘Meneer Flats?’ zei Stijn opeens. ‘U bent zo
klein, kunt u niet op de rug van Ekka meevliegen?’
Meneer Flats keek een beetje bezorgd, maar knikte dat dat best
zou kunnen.
‘Dan hoeft Ekka toch helemaal niet te zeggen waar Salmolella is?
Dan kan hij er gewoon naartoe vliegen, terwijl u op zijn rug zit.’ Ekka vloog tussen de takken van de bomen door, terwijl Stijn
‘En wij dan?’ vroeg Rheia.
en Rheia zo hard ze konden achter hem aan renden. Soms zagen
‘Wij kunnen hartstikke hard rennen, toch?’ zei Stijn een beetze de ekster eventjes niet, maar dan wisten ze toch prima waar
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hij was. Op de rug van Ekka zat meneer Flats namelijk keihard
te gillen van angst.
‘Laat me eraf! Ik wil niet meer! Pas op! Neeeee!’
Maar Ekka vloog gewoon door en meneer Flats moest zich
gewoon niet zo aanstellen. Kabouters vliegen wel vaker op de
rug van vogels, dus zo bijzonder was het niet. Maar meneer Flats
vertrouwde Ekka niet, en terwijl zijn baard tot over zijn schouders wapperde, hield hij met twee handjes zijn muts vast en wilde maar dat hij nooit op de rug van de ekster was geklommen.
Ekka vloog naar links, vloog naar rechts, draaide een rondje
en op een open plek landde hij uiteindelijk op de grond.
Dolgelukkig liet meneer Flats zich van zijn rug glijden, waarna
hij zich languit achterover in de sneeuw liet vallen om bij te
komen van de schrik. Even later kwamen ook Stijn en Rheia
hijgend aangelopen.
‘Is het hier?’ vroeg Rheia. ‘Ik zie helemaal niets.’
Ekka wees met een vleugel naar een enorme, oude eik midden
op de open plek. ‘Daar, aan de andere kant van de boom… daar
is Salmolella.’
Voorzichtig slopen ze er met z’n viertjes naartoe.

‘Waarom ruik jij naar kabouter?’ vroeg de gemene stem. ‘Wat
heb jij uitgespookt? Heb je iemand verteld waar ik ben?’
‘Nee nee nee,’ jammerde Ekka, ‘dat zou ik nooit durven, mevrouw de heks. Nee, nooit!’
‘Maar waarom ruik je dan alsof er een kabouter op je rug heeft
gezeten?’
Op dat moment sprong meneer Flats tevoorschijn.
‘Dat is omdat er ook een kabouter op zijn rug heeft gezeten,
gemene, rotte, oude heks.’
‘Wat!’ krijste Salmolella. ‘Ozewiezewozewatseflats! Jij hier!’
‘Ja!’ schreeuwde meneer Flats. ‘Ik ja! En ik wil mijn huissleutel
terug! Vieze stinkzwam!’
‘Nooit!’
‘Dan betover ik je in een champignon!’
Vanachter de boom klonken opeens allemaal vreemde geluiden.
Ritseltjes, plingeltjes, knalletjes en boemetjes. En er kwamen
allemaal lichtjes achter de boom vandaan. Stijn en Rheia waren
eerst een beetje bang geweest van de gemene stem van die heks,
maar nu leek het wel alsof er vuurwerk werd afgestoken. Dat
moesten ze zien!
Stijn en Rheia gluurden om de boom heen. Ze zagen een kring
‘Ekka!’ schreeuwde een hele boze en gemene stem. ‘Ekka, ben je van paddenstoelen, waarbinnen geen enkel vlokje sneeuw lag.
daar? Ik kan je ruiken!’
Wel lagen er allemaal glimmende snuisterijtjes. En in het midEkka schrok zich een hoedje en wilde weg vliegen, maar meneer den van de kring stond een hele grote, lelijke zwam met een
Flats keek hem heel boos aan en dus hupte hij voorzichtig om de gemeen gezicht. Tegenover de zwam stond meneer Flats heel
boom heen.
boos te kijken.
‘Hier ben ik, mevrouw Salmolella,’ zei hij heel zachtjes.
Uit de vingers van de kabouter kwamen opeens zeven kleurige
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vlindertjes, die allemaal in de richting van Salmolella vlogen.
‘Zwoebeleboem!’ schreeuwde hij erbij.
‘Rakkeplak!’ riep Salmolella, en uit haar mond kwamen zeven
motten, die recht op de vlinders van meneer Flats afvlogen. De
vlinders en de motten dansten samen in de lucht, waarna ze tegen elkaar aan vlogen en POEF in allemaal kleurige lichtstralen
uit elkaar spatten.
‘Hahaha,’ lachte Salmolella vals. Meneer Flats stampte op de
grond.
‘En nu ben ik aan de beurt!’ zei Salmolella en ze draaide met
haar ogen en riep: ‘Pliekeplakkeploekeplop!’
Uit de eikenboom begonnen opeens allemaal koude hagelstenen
te regenen. Wel honderd of duizend of nog meer! En ze vielen
bovenop meneer Flats, Ekka, Stijn en Rheia.
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‘Auw!’ riepen ze allemaal, maar meneer Flats knipte met zijn
vingers en zei: ‘Pliekeplakkeplu!’ en opeens zweefde er een grote
groene paraplu boven hun hoofden, zodat ze niet meer geraakt
konden worden door al die ijsballen.
Nu was het Salmolella die heel boos keek. En meneer Flats klapte in zijn handen en zei: ‘Giebelegabbelegolf!’
In zijn handen verscheen een plasje water, dat steeds groter en
groter werd, totdat er opeens een hele grote golf water in zijn
handen lag. Die gooide hij zo hard hij kon in de richting van de
heks. Maar die liet zich niet zomaar wegspoelen en met een slim
toverwoord veranderde de golf water in een lekker zuchtje wind.
Zo stonden meneer Flats en Salmolella de toverzwam een hele
tijd spreuken tegen elkaar te schreeuwen, maar niemand won.
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Rheia’s

plannetje

eg Stijn,’ zei Rheia, terwijl ze naar de kabouter
en de heks keken, ‘zouden wij meneer Flats niet
kunnen helpen?’
‘Maar hoe dan?’ vroeg Stijn. ‘Wij kunnen niet
toveren.’
‘Dat klopt, maar ik heb een plannetje.’
Zachtjes fluisterde Rheia haar idee in het oor van Stijn.
‘Goed bedacht!’ zei Stijn lachend. ‘Dat gaan we doen!’ En hij
draaide zich om en rende heel hard weg.
‘Meneer Flats!’ riep Rheia, ‘Meneer Flats!’
De kabouter stond net heel hard aan zijn muts te trekken en
aan zijn baard te sjorren, wat betekende dat hij heel diep nadacht over een volgende toverspreuk.
‘Wat wil je?’ vroeg hij een beetje boos. Meneer Flats vond het
helemaal niet leuk dat die toverzwam net zo goed kon toveren
als hij.
‘Kunt u even komen?’ vroeg Rheia.
‘Ja, vlucht maar, slappe kabouter,’ kakelde Salmolella pesterig.
‘Bange poeperd! Hahahaha.’
Meneer Flats was heel erg beledigd, maar Rheia hield toch vol:
‘Kom nou even.’
‘Wat wil je?’ vroeg meneer Flats weer.
‘Ik heb een plannetje bedacht,’ zei Rheia, ‘zodat we de heks
kunnen verslaan en uw huissleutel terug kunnen pakken.’
‘Wat dan?’
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‘Kunnen paddenstoelen lopen?’ vroeg Rheia.
‘Nee, natuurlijk niet,’ bromde meneer Flats. ‘Wat een domme
vraag.’
‘Kunnen zwammen zich dan misschien omdraaien?’
‘Nee-hee, natuurlijk niet!’ Meneer Flats begon nog bozer te worden. Wat stelde Rheia een onnozele vragen allemaal.
‘Dus dan kan Salmolella alleen maar onze kant uitkijken, toch?’
vroeg Rheia. Opeens begreep meneer Flats wat Rheia bedoelde.
‘Ja!’
‘En dus kan Salmolella ook alleen maar deze kant uit toveren,
toch?’
‘Ja! Ja! Ja!’ riep meneer Flats blij en hij begon zowaar een dansje.
‘Wat gebeurt daar allemaal?’ vroeg Salmolella achterdochtig.
‘Wat spoken jullie daar uit?’
‘Niets hoor, mevrouw de heks,’ zei Rheia hard, waarna ze zich
naar meneer Flats toeboog en fluisterde: ‘Ik ga haar afleiden en
als u dan snel omloopt, kunt u haar vanaf de andere kant betoveren als ze niet oplet!’
‘Geweldig plan!’ zei meneer Flats en hij stak zijn duim op. Daarna rende hij weg, zo hard als zijn kleine kabouterbeentjes dat
toelieten.
Rheia liep naar heks toe. Vlak buiten de heksenkring, de kring
van paddenstoelen, bleef ze stil staan. De toverzwam keek haar
boos aan.
‘Wat moet jij?’ vroeg Salmolella met haar enge stem. ‘En waar is
die malle kabouter, meneer Flut?’
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‘Hij heet meneer Flats en hij is weg,’ zei Rheia. ‘Volgens mij
durft hij niet meer tegen u te toveren.’
‘Oh nee?’ vroeg de heks en ze begon te lachen. ‘Zie je wel dat hij
een bange poeperd is. Niemand kan zo goed toveren als ik.’
‘Ja, dat denk ik ook,’ zei Rheia, ‘gefeliciteerd hoor!’
‘Dank je.’
‘U heeft trouwens wel heel veel mooie glimmerdingetjes in uw
heksenkring,’ zei Rheia. ‘Ik geloof niet dat ik ooit zo’n mooie
heksenkring heb gezien.’
‘Ik ben er zelf ook heel trots op.’
‘Hoe heeft u al die mooie spulletjes gekregen?’ vroeg Rheia, ‘Dat
zou ik nog wel eens willen weten.’
‘Leuk dat je ernaar vraagt,’ antwoordde de heks en ze begon een
heel afschuwelijk verhaal te vertellen. Ze had allemaal dieren betoverd en bedreigd, zodat ze overal glimmerdingetjes zouden ste-
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len. En wie niet voor haar wilde stelen, die had ze betoverd. Zo
vertelde ze lachend dat ze een kikker blauw had getoverd en dat
ze een zeemeeuw hoogtevrees had gegeven. Ze vertelde allemaal
nare dingen, waar ze zelf heel hard om moest lachen. Rheia vond
haar echt de gemeenste heks die ze ooit was tegengekomen.
Opeens klonk er een schreeuw en Salmolella stopte halverwege
een zin haar verhaal. De schreeuw was van meneer Flats, die vlak
achter haar stond. Maar omdat een paddenstoel vastzit in de
grond, kon Salmolella zich niet naar hem omdraaien.
‘He, gemene heks,’ schreeuwde meneer Flats, ‘Het is over en uit
met je gemene betoveringen. Stippelstoepelstijf!’
Salmolella had net iets heel gevaarlijks willen schreeuwen, maar
voordat ze een geluid kon maken, werd ze zo stijf als een plank.
Haar mond stond open, haar ogen keken een beetje scheel en
ze kon niet meer bewegen. Niet meer praten en ook niet meer
toveren.
‘Hoera!’ riep Rheia.
‘Hahahaha,’ lachte meneer Flats, ‘Ziezo, dat is ook opgelost.’
Met een klein tikje zette hij zijn muts een beetje scheef op zijn
hoofd, omdat hij dacht dat hij er dan heel stoer uit zou zien.
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Maar eigenlijk zag hij er meer belachelijk uit en Rheia moest nu
ook lachen.
Triomfantelijk liep meneer Flats de heksenkring in en keek eens
goed rond. Waar was zijn mooie gouden huissleutel nou? Ah,
daar lag hij, vlak voor de stijf bevroren Salmolella. Tevreden
pakte hij de sleutel op en stak hem in zijn zak.
‘Zo, nu kan ik weer naar huis.’
‘Maar meneer Flats, moeten we niet nog wat doen met Salmolella? We kunnen haar toch niet zo laten staan? Straks is de betovering uitgewerkt en dan gaat ze weer van alles betoveren.’
Meneer Flats keek een beetje beteuterd. Rheia had gelijk.
‘Ik kan verder eigenlijk niet zo veel doen,’ zei hij, ‘Een toverzwam in een heksenkring kun je niet zomaar verslaan.’
Uit het bos klonk gehijg en vanachter de grote eik kwam het
rode hoofd van Stijn tevoorschijn.
‘Zo,’ pufte hij, ‘wat een eind rennen.’ In zijn hand had hij zijn
schep.
‘Een schep?’ vroeg meneer Flats, ‘Wat ga je daar nou weer mee
doen.’
‘Let maar op!’ zei Stijn en hij stapte naar Salmolella. Met een
paar grote scheppen had hij alle aarde rondom de toverzwam
weg geschept.
‘Salmolella is toch zo’n sterke heks omdat ze in een heksenkring
staat?’ vroeg Stijn.
Meneer Flats knikte.
Stijn zette zijn schep die in de grond onder de heks, wrikte een
beetje, duwde een beetje, trok een beetje en opeens schoot de

Meneer Flats en de tierende toverzwam

vorige

toverzwam zo PLOP los uit de grond. Stijn
tilde haar op met zijn schep en liep de
heksenkring uit. Daar groef hij een diepe
kuil in de sneeuw en de aarde eronder, en
in die kuil zette hij Salmolella terug.
‘Zo!’ zei Stijn, ‘Dat is ook weer geregeld.’
‘Ik snap het!’ riep meneer Flats uit, ‘Als
ze buiten de heksenkring staat, is ze geen
sterke, gemene heks meer.’
Terwijl ze met z’n drietjes naar Salmolella
keken, veranderde de toverzwam langzaam
in een gewone zwam. Het valse gezicht, de
schele ogen en de open mond verdwenen
en voor ze het wisten was de heks compleet
foetsie.
‘Zo,’ zei meneer Flats, ‘en nu is het tijd om
naar huis te gaan.’
In de tuin van buurvrouw Janneke namen
ze afscheid van elkaar. Ekka had meneer
Flats voorzichtig op de grond gezet en
zwaaide met zijn vleugels tot afscheid.
‘Ik zal alle glimmerdingetjes weer terugbrengen naar hun eigenaar!’ beloofde hij,
en hij vloog weg.
Stijn en Rheia waren erg moe van het
avontuur, maar toch wilden ze nog niet
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naar huis. Ze waren bang dat ze meneer Flats dan misschien
nooit meer zouden zien.
‘Nee hoor,’ zei meneer Flats, ‘Nu we samen Salmolella
hebben verslagen, zijn we hartstikke goede vrienden. Weet
je wat? Komen jullie morgen maar lekker bij mij op de thee.
Afgesproken?’
Stijn en Rheia knikten. Ze waren nog nooit bij een kabouter
op de thee geweest en eigenlijk wisten ze ook niet goed hoe dat
zou moeten. Ze pasten toch nooit door dat kleine deurtje? Maar
meneer Flats gaf ze een knipoog.
‘Dat komt allemaal wel goed. Ga maar snel naar huis nu.’
De kinderen zwaaiden naar de kabouter en allebei renden ze
naar hun eigen huis.
‘En nooit een groot mens over mij vertellen, hoor,’ riep meneer
Flats ze nog achterna. Dat zouden Stijn en Rheia ook zeker niet
doen. De kabouter, de pratende ekster en de toverzwam waren
hun geheimpje.
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