Juul
tekst: Eddy Surmont

illustratie: Mieke Drossaert
1

copyright Eddy Surmont, @ maart 2020
« Enorm rijke, boeiende woordenschat. Kinderen kunnen zich er
een levendige voorstelling van maken, want hun fantasie wordt
voortdurend geprikkeld waardoor ze ook enorm geboeid zullen zijn.
Zeer tof, vindingrijk en toch eigentijds verhaal! Super! »
Juf Kathleen, 3de graad
Basisschool GO Vogelzang Oostende

Aan mijn schatjes van kleinkinderen
Sébastien, Ella, Gaëlle, Eros, Manu en Enrique
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1. Het circus
Er was eens....
Er was eens een meisje, Julia. Maar iedereen noemt haar Juul.
Juul! Is dat geen jongensnaam?
Ja, natuurlijk. Met de poppen spelen doet Julia nooit. In voetballen en in de hoogste takken van bomen klimmen toont ze zich steeds
beter dan de jongens.
Eigenlijk is Juul een ongehoorzaam kind.
Wanneer haar mama vraagt haar kamer op
te ruimen - want is me dat steeds een warboel waar je geen voet kan verzetten zonder
over uitgeschopte schoenen of een zomaar
op de grond achtergelaten broek of trui te
struikelen - doet Juul altijd alsof ze het niet
hoort. Aan tafel heeft ze helemaal geen manieren.
Op school luistert ze ook al niet. Huiswerk
maken, cijferen, gedichtje van buiten leren...
« Bof, waar is dat allemaal goed voor? »
denkt Juul. Daarbij trekt ze gekke bekken.
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Wat op de lachspieren van haar klasgenootjes werkt. Genoeg om Juul tot het populairste
meisje van de klas te maken.
Daar geniet ze met volle teugen van!
Ver komt Juul er niet mee. Zeker omdat ravotten het enige is wat Juul ècht interesseert.
Ook kattenkwaad uitsteken en iedereen het
bloed vanonder de nagels pesten. Zoals die
keer dat Juul ongezien onder tafel kroop en
de veters van haar papa zijn beide schoenen
aan elkaar knoopte. Bij het opstaan struikelde de brave man en viel pardoes op zijn
neus.
« Soms wens ik je ver weg van hier. Je papa
en ik kunnen het niet meer aan », herhaalt
mama steeds vaker wanneer Juul weer eens
ongehoorzaam is geweest.
Dat alles maakt dat de mama en de papa
van Juul de wanhoop nabij zijn. Zij weten
niet meer wat met haar aan te vangen.
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« Wie kan van Juul terug onze lieve Julia
maken? » vraagt haar wanhopige mama aan
iedereen.
Maar niemand weet haar te helpen. De bakker niet bij wie mama iedere dag lekker
brood of gebak koopt. Ook de mevrouw bij
de beenhouwer, die Juul steeds een lekkernij
toestopt, weet het niet. Ook Brombeer, de
politieagent die al heel wat boeven bij de
kraag heeft gevat, weet het niet. Net zomin
als juf Sofie op school.
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Want net als
mama is ook juf
Sofie door Juul’s
ongehoorzaamheid soms de
wanhoop nabij.

Juul kan het allemaal niets maken. Zij rijgt
het kattenkwaad als een parelsnoer aan elkaar. Haar huiswerk maken? Daar denkt ze
zelfs niet aan! Zo blijft het maar verder duren. Tot groot verdriet van al wie haar lief
heeft.
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Tot de dag, een wonderlijke dag zoals later
zou blijken, dat een reizend circus aan de
rand van de stad zijn tenten opsloeg. Een
groot circus zoals vroeger toen er nog wilde
dieren in werden toegelaten. Met olifanten,
tijgers, paarden, acrobaten, clowns en...tovenaars.
« TOVENAARS !? » leest de mama van Juul
op de aanplakborden die in grote letters en
felle kleuren reclame maken voor het circus.
« Misschien kan één van die tovenaars mij
helpen om van Juul terug een braaf meisje te
maken? Dat moet toch kunnen, niet? geeft
mama zichzelf terug hoop.
Het circus zette zo’n grote tent op dat wel
duizend mensen van het spektakel konden
genieten. Met kooien voor de vervaarlijk wilde dieren. Nog maar pas werd het donker of
duizenden fonkelende lichtjes geven het circus een sprookjesachtig uiterlijk.
Niet die lichtjes, ook niet de tijgers, olifanten
en andere wilde dieren, maar de tovenaars
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lokken de mama en de papa van Juul naar
het circus. Het circus met zijn mysterieuze
tovenaars waarvan wordt verhoopt dat ze de
niet zo brave Juul tot een gehoorzaam en

leerzaam meisje Julia konden omtoveren...
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2. Pokus en Hokus
Er staan wel honderd mensen in de rij aan
de kassa. Iedereen wilt naar het circus en
zien hoe olifanten dansen. Hoe de dieren-

temmer zijn wilde tijgers en leeuwen op hun
achterste poten laat staan. Hoe de acrobaten
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als vogels door de
lucht vliegen. Hoe de
clowns met hun fratsen iedereen laten bulderen van het lachen. Waar tovenaars ongelooflijke trucs uithalen.
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« Een
mama,
een
papa en
één
kindje ?
Dat is
dan 50
euro, »
zegt de
mevrouw aan de kassa.
Papa vindt het veel geld. Maar ze willen en
moeten die tovenaars aan het werk zien.
De reusachtig grote circustent zit stampvol.
Clowns en acrobaten in nauwsluitende pakjes verkopen popcorn, ijsjes en frisdrank aan
de meer dan duizend kinderen en grote
mensen. Vooraan, op met rood fluweel overtrokken stoelen, zit de burgemeester. Op de
smalle houten bank van de achterste rij, de
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goedkoopste
plaatsen, wachten
Juul, mama en
papa op het begin
van de voorstelling.
« Boemtararadjing,
boemtararaboem,
taritataratita... »
Het circusorkest
dat zich hoog boven de ingang van
de artiesten en de
wilde dieren bevindt, brengt er
onmiddellijk de goede sfeer in.
Piefpaf, de clown, haalt fratsen uit ten koste
van enkele nietsvermoedende toeschouwers
op de eerste rij. Iedereen giert het uit wanneer hij een emmer water over het hoofd van
een opa uitgiet. Eigenlijk zit geen water in de
emmer. Enkel een pak kleurrijke confetti die
over het publiek dwarrelt. Wanneer hij een
mevrouw aan de op zijn jas gespelde plas13

tieken bloem laat ruiken, spuit een straaltje
water recht in haar gezicht.
Tromgeroffel laat iedereen stil worden.
In het midden kuiert de dierentemmer, die
erbij loopt als een generaal in een rode jas
met gouden knopen, tussen de leeuwen en
tijgers. Daarbij klapt hij vervaarlijk met zijn
zweep waardoor de leeuwen brullen en
daarbij hun vreselijk grote tanden tonen. Veel
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toeschouwers durven niet te kijken wanneer
de dierentemmer zijn hoge hoed aan de kant
zet en zijn hoofd in de openstaande muil van
een leeuw steekt!
« Brrrr, bangelijk ! » huiveren de aardig geschrokken mama en papa.
« Dat durf ik ook wel. Ik durf zelfs in die kooi
tussen de leeuwen en tijgers te slapen »,
snoeft onze weer eens opscheppende Juul.
Dan komen de tovenaars. Twee mannen met

een punthoed versierd met honderden fonke15

lende sterretjes op het hoofd en gestoken in
een zwart pak. Samen met hun helpster Annabelle. « Precies Halloween », roept Juul
luidop.
« Pif, paf, poef, verdwijn in die kist en kom
terug in het circus op een bank van de achterste rij », roept Hokus, één van de twee tovenaars. Hij zwaait grappig met zijn magische stok naar de in een grote doos verdwijnende Annabelle. Met er rond een gordijn.
Het wordt pikdonker en muisstil. Iedereen
houdt zijn adem in. De burgemeester wordt
wit rond de neus. Hij is er helemaal niet gerust in. Benieuwd en misschien ook wel een
beetje bang om wat er gebeuren zal.
Gerommel als zware donderslagen en lichtflitsen als felle bliksem, doet iedereen schrikken.
« Taritata, taritataboem, tatadjing », schettert
het circusorkest terwijl het licht in de tent terug aanfloept.
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Pokus, de andere tovenaar, trekt het gordijn
weg. Midden in de piste staat een grote
doos. Leeg!
Meer dan duizend monden vallen open van
verbazing wanneer schijnwerpers hun fel wit
licht naar de achterste rij van het circus stralen. Daar, naast Juul, papa en mama, staat
Annabelle, de tovervrouw, iedereen lachend
toe te wuiven.
« Hé, dat is sterk ! » weet ook Juul.
« Toegegeven, die tovenaars zijn straffe kerels. Ik zou wel eens willen achterhalen hoe
ze dat voor elkaar krijgen ».
Dus heeft Juul er nu helemaal niets meer tegen op dat papa en mama de tovenaars Pokus en Hokus willen spreken. Want zij denkt
zo het geheim van de tovenaars te kunnen
ontfutselen. Alleen, Juul weet helemaal niet
dat papa en mama van tovenaars Pokus en
Hokus willen weten hoe zij terug een braaf
en gehoorzaam meisje kan worden.
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3. Wafelbomenland
« Tja, hhmmmmm, tja, kuchkuch,
hhmmmmm..., wat u mij daar vraagt, lijkt ons
erg moeilijk mevrouwtje », denkt tovenaar
Pokus luidop nadat mama hem heeft gesmeekt hen te helpen om Juul van haar ongehoorzaamheid af te helpen.
« Dat, beste mensen », zegt tovenaar Hokus, « wordt
een erg,
heel erg,
moeilijke
kwestie.
Ooit hoorden wij dat
wie de
monsters
Pestkop en
Vechtersbaas kan
temmen
zelf voor de
rest van
zijn leven
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nooit meer stout kan worden. Maar Pestkop
en Vechtersbaas zijn vreselijke wezens.
Niemand waagt het dicht bij hen te komen.
Bovendien wonen ze hier heel ver vandaan.
In Wafelbomenland. Daar kan je met de
auto, met een boot of een vliegtuig niet naartoe.... »
Papa trekt een bedenkelijk gezicht. Eigenlijk
gelooft hij helemaal niet dat zoiets mogelijk
is. Vervaarlijke monsters in een land dat niet
op de kaart staat? Waar je zelfs niet met je
fiets, step of luchtballon naartoe kan.
«Wafelbomenland ? Nooit van gehoord. Ook
niet terug te vinden op Google Earth en
Google Maps op mijn I- Pad. Allemaal nonsens van oude gekke tovenaars », mompelt
papa tussen zijn tanden. Wat Hokus en Pokus natuurlijk wel hebben gehoord.
« We begrijpen het, mijnheer gelooft ons niet
hé? Wij zijn maar oude mannetjes met veel
te veel verbeelding zeker? » prevelen de tovenaars. Daarbij knikken ze zo heftig dat hun
hoofden bijna tegen elkaar botsen.
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«Natuurlijk niet. Daar kan je donder op zeggen. Allemaal uit jullie punthoofd vol sterretjes gezogen verzinsels », gromt papa.
« En als wij u zeggen dat je enkel op een
Vliegend Tapijt in Wafelbomenland geraakt,
dan denkt mijnheer zeker dat wij helemaal
gek zijn ? » voegt tovervrouw Annabelle er
aan toe.
Juul, die tegen haar gewoonte in de hele tijd
stilzwijgend
heeft geluisterd geloofde
in tegenstelling
tot papa wèl
het bestaan
van dat mysterieuze Wafelbomenland.
Nog wonderlijker. Ze blijkt
ineens helemaal niet meer
afkerig tegen
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de gedachte om terug een braaf meisje te
worden. Waar ze in feite toch niet in gelooft...
« Vet cool ! Naar Wafelbomenland, waar dat
ook mag zijn, op een Vliegend tapijt en daar
monsters temmen...Super ! Op naar het
avontuur. Wacht maar tot ik dat allemaal aan
mijn vriendjes en vriendinnetjes op school zal
kunnen vertellen. Ik word zeker de heldin
van de stad ! Mag ik, papa en mama ?»,
vraagt een nu ineens erg lief geworden Juul.
« Niet zo vlug, kleine meid ! » tempert tovenaar Hokus het enthousiasme van Juul die
zich reeds een wereldberoemde temmer van
vuurspuwende monsters waant.
« Waar denk je wel zo’n Vliegend tapijt te
vinden ? In de supermarkt of speelgoedzaak
om de hoek ? Ha, ha, ha, ha ! Vergeet het
maar. Tenzij... ».
Tovenaar Pokus krabt zich in zijn krulsnor.
Denkt diep na. Zo diep, dat de honderden
sterretjes op zijn punthoed onophoudelijk
beginnen te flitsen .
« Ik heb het ! » roept Hokus.
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« Weet je Pokus, als dat geen toeval is, net
in deze stad woont hier om de hoek een
stokoude tapijtenhandelaar die vroeger niet
zo heel ver weg van Wafelbomenland woonde. Ik heb horen vertellen dat hij lang, heel
lang geleden ’s nachts wel eens op een Vliegend Tapijt durfde uit te vliegen. Of zijn het
toch maar verzonnen verhaaltjes ? »
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4. Ali Ben Bazaar
« Waar woont die wondere man ? Waarom
zoeken we die tapijten handelaar niet op ?
Hij kan ons misschien helpen. Misschien
heeft hij zelfs nog zijn Vliegend Tapijt ergens
achteraan zijn magazijn liggen », probeert
Juul iedereen te overtuigen.
« Het kan wel allemaal waar zijn. Maar wat
moet dat kosten ? En hoe gevaarlijk is zo’n
reis naar dat mij onbekend Wafelbomenland
wel niet ? Op een Vliegend Tapijt dan nog ! Ik
heb zelfs een klein hartje om met een vliegtuig te reizen... » probeert mama.
Stilletjes overleggen de twee tovermannen
en de tovervrouw met elkaar. Want Hokus,
Pokus en Annabelle zijn ook nieuwsgierig
geworden hoe dit allemaal zal aflopen.
«Kijk Juul, wij willen jullie wel helpen. Op één
voorwaarde dan wel. Je moet ons plechtig
beloven dat je later nooit met wie dan ook,
zelfs niet met je beste vriendjes, over het bestaan van Wafelbomenland spreekt. Dat
moet ons groot geheim blijven « .
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Natuurlijk dat Juul belooft haar mondje te
houden. Niemand zou ooit iets over Wafelbomenland, de monsters Pestkop en Vechtersbaas of het Vliegend Tapijt horen.
« Beloven kost niks. Later doe ik toch wat ik
wil », denkt Juul bij zichzelf.
« Neen, meisje ! Zo gaat dat niet. Een belofte moet je houden ! » dondert een kwade
Pokus die de toverkunst bezit om in de gedachten van andere mensen te lezen. Waardoor hij precies wist dat Juul niet bepaald de
waarheid vertelt.
Juul wordt lijkbleek. Zo geschrokken is zij dat
de tovenaars weten wat zij allemaal in haar
hoofdje denkt. Voor het eerst sinds lang word
Juul een beetje bang. Het maakt haar meteen een stuk gehoorzamer. Genoeg om tovenaars Pokus en Hokus te overtuigen hen
bij de oude tapijten handelaar Ali Ben Bazaar
te brengen.
«Goed zo. Dat is dan afgesproken «, klappen de tovenaars zich in de handen.
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« Op zoek naar Ali Ben Bazaar en zijn Vliegend Tapijt ».
« Een vliegend Tapijt ? Dat bestaat alleen
maar in sprookjes zoals Duizend en één
Nacht, « mompelt Ali Ben Bazaar wanneer
Juul, mama en papa samen met de tovenaars in zijn magazijn, volgestouwd met
prachtige Oosterse tapijten, om zijn hulp komen vragen.
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In feite is Ali Ben Bazaar heel hard geschrokken dat nog iemand over het bestaan
van het Vliegend Tapijt weet. Een uniek
exemplaar. Misschien wel het laatste Vliegend Tapijt ter wereld. Vele honderden jaren
geleden door zijn betovergrootmoeder geweven.
« Waarom vliegen jullie niet met een vliegtuig
of een helikopter ? » probeert de oude man
zijn bezoekers buiten te krijgen.
Met tranen in de ogen vraagt mama of de
wijze Ali Ben Bazaar hen alsjeblieft toch kan
helpen.
«Zie je, mijnheer Ali Ben Bazaar, onze Juul
moet absoluut in Wa.... ». Bijna heeft mama
zich versproken. Niemand mag immers weten dat Juul met het Vliegend Tapijt naar Wafelbomenland wilt om daar de monsters
Pestkop en Vechtersbaas te temmen. Waardoor ze zelf voor eeuwig een braaf meisje
zou worden.
« Waar Juul naartoe moet, mag ik helaas
niet zeggen. Ook niet waarom. Wel is uw
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Vliegend Tapijt ons enig redmiddel dat kan
helpen van ons rebelse dochtertje terug een
lief meisje te maken», probeert mama Ali
Ben Bazaar te overtuigen.
Omdat hijzelf ook tien dochters heeft, allemaal heel lieve kinderen die hun ouders
nooit verdriet aandoen en wel graag wilt helpen zodat de stoute Juul net zoals zijn hartendieven een braaf meisje kan worden, laat
de wijze tapijten handelaar zich ompraten.
« Nou goed. Het is waar dat ik ergens achteraan het magazijn een Vliegend Tapijt liggen heb. Een heel oud exemplaar hoor. Ooit
door mijn betovergrootmoeder geweven in
opdracht van de machtige Pasha Bin Steen
Rijk. Maar dat is heel lang geleden. Het Vliegend Tapijt ligt al vele jaren ergens door iedereen vergeten dik onder het stof. Ik betwijfel zelfs of het nog de lucht in kan. Bovendien, wie met dat Vliegend Tapijt wil reizen,
moet alle toverspreuken kennen om ermee
op te stijgen, te landen, te draaien en nog
veel meer van die vliegkunsten te doen ».
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Iedereen kijkt beteuterd na wat de wijze Ali
Ben Bazaar net heeft gezegd. Tovervrouw
Annabelle echter niet.
« Hé, hebben onze voorvaderen niet dat
magische boek met al die toverspreuken nodig bij Vliegende Tapijten aan ons geschonken? Ik denk dat ik het ergens op zolder
weet liggen», herinnert Annabelle aan tovenaars Hokus en Pokus.
« Niet op zolder, maar in onze mobilhome »,
weet Pokus.
« Ik heb het vroeger wel eens gelezen. Er
staat precies in beschreven hoe je zo’n Vliegend Tapijt kan besturen. Ik ga het onmiddellijk halen ! »
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5. Hoera, hij vliegt !
Het werd urenlang zoeken. Daarbij moesten
honderden zware Oosterse tapijten van
plaats worden verlegd. Het zweet druipt iedereen van het gezicht. Met de minuut twijfelen nu zelfs de tovenaars steeds meer of dat
Vliegend Tapijt nog wel bestaat. Tot achteraan het magazijn een luide kreet weerklinkt...
« Hier! Kijk! Daar heb je hem ! » roept een
zichtbaar ontroerde Ali Ben Bazaar uit.
Voor de verbaasde ogen van Juul, papa,
mama en de drie tovenaars ontrolt de oude
tapijtenhandelaar heel voorzichtig een fel
rood gekleurd tapijt van wel vijf meter lang en
drie meter breed.
« Is dat een Vliegend Tapijt ? Is dat het tovertapijt waarop ik naar Wafelbomenland kan
vliegen ? Het ziet er anders maar heel gewoontjes uit. Dit lijkt meer op een doodnormaal tapijt zoals er eentje onder tafel in de
huiskamer van oma ligt », denkt Juul. Zij
heeft iets veel mooiers, veel sprookjesachti29

ger in gedachten hoe een Vliegend Tapijt er
moet uitzien.
Tovenaar Hokus houdt het toverboek van zijn
voorvaderen stijf onder de arm gekneld. Hij
wilt maar al te graag als eerste met dat wondere tapijt de lucht in.

« Mogen wij het Vliegend Tapijt uittesten
mijnheer Ali Ben Bazaar ? »
« Ga jullie gang maar. Als je mij maar niet
vraagt om mee te vliegen. Mijn oude, stram30

me ledematen zijn niet meer tegen dergelijke
acrobatische heksentoeren bestand. En
wees vooral voorzichtig ! Vergeet niet dat het
Vliegend Tapijt al ontelbare jaren niet meer
de lucht is ingegaan. Je weet maar nooit « .
Tovenaars Pokus en Hokus zijn dol enthousiast en besluiten samen het Vliegend Tapijt
uit te proberen. Liefst op een verlaten plek,
ver van alle huizen en straten. Zo zou niemand ze zien. Stel je voor dat iemand het
Vliegend Tapijt door de lucht zag klieven. Het
zou gegarandeerd binnen de kortste tijd op
televisie te zien zijn. En op Twitter of op You
Tube....
« Tapijt, verhef je. Nu ! » spreekt Pokus met
luide stem. Zo staat in zijn toverboek beschreven hoe je een Vliegend Tapijt de lucht
in krijgt. Maar niets gebeurt. Het tapijt blijft
als een doodgewone stoffige vloermat op de
grond liggen. Er is geen beweging in te krijgen...
« Misschien is er iets mis met de toverspreuk
of spreek je het verkeerd uit. Of is het tapijt
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na al die jaren zijn toverkracht verloren »,
zegt tovenaar Hokus. Hij klemt zich uit alle
veiligheid toch stevig aan de rand van het
tapijt vast. Je weet immers maar nooit dat
het Vliegend Tapijt plots de lucht in zoefde.
Nogmaals herhaalt tovenaar Pokus de magische toverspreuk die het Vliegend Tapijt in
beweging moest brengen. Nu iets luider.
Misschien was het tapijt door zijn ouderdom
hardhorig geworden...
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« Tapijt, verhef je. Nu ! » klonk het luid door
de stilte van de nacht.
En kijk, bijna onzichtbaar in een langzame
golfbeweging, bewust van zijn waardigheid,
maakt het Vliegend Tapijt zich los van de
grond. Eerst enkele centimeters. Beetje bij
beetje steeds hoger de lucht in. Tot Hokus
niet meer naar beneden durft te kijken. Hij
heeft immers hoogtevrees !
« Hoera, hij vliegt ! « roepen tovenares Annabelle, papa, mama en Juul die met open
mond toekijken. En natuurlijk ook Ali Ben
Bazaar. Enkele tranen van ontroering glijden
over zijn van ouderdom gerimpelde wangen.
Het Vliegend Tapijt geweven door zijn betovergrootmoeder vliegt opnieuw. Het zou
Juul naar dat verre, voor ons allemaal onbekende, Wafelbomenland brengen. Daar waar
de te temmen monsters Pestkop en Vechtersbaas wonen en waken.
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6. Pestkop en Vechtersbaas
Ver weg van de grote stad, nergens op een

landkaart of Google Map te vinden, heersen
Pestkop en Vechtersbaas op het onbekende
Wafelbomenland. Een waar paradijs waar
beide kolossen zich iedere dag weer het
buikje rond eten.
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"Burp!"
Het luie monster Pestkop ligt op zijn rug onder een met tientallen wafels, vierkante maar
ook in hartenvorm, geladen wafelboom. Hij
boert zo luid dat zijn ingedommelde vriend
Vechtersbaas
ervan wakker
schiet.
« Hé, wat is
dat ? Is er een
onweer losgebarsten ? «
vraagt Vechtersbaas verschrikt.
Monster Pestkop kijkt beschaamd om
zich heen.
Niet alleen
Vechtersbaas,
maar ook alle
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andere dieren die in Wafelbomenland wonen, zijn gewekt door zijn luid geboer.
« Sorry, allemaal. Mijn maag is wat ongesteld. Ik denk dat ik teveel wafels met van die
heerlijke slagroombloemen heb gegeten »,
verontschuldigt Pestkop zich.
« Stil ! Hoor je dat, Pestkop? Net of er iets
geheimzinnigs boven ons hoofd zweeft «,
fluistert Vechtersbaas met bibberende stem.
Zo iets vreemds heeft hij nog nooit gehoord.
Hij is er dan ook helemaal niet gerust in.
« Wat gebeurt hier toch ? » vraagt hij zich af.
Hoog in de lucht, na een reis van vele uren
die haar vanuit de grote stad naar het verre
Wafelbomenland heeft gebracht, bestuurt
Juul als een volleerd piloot het Vliegend Tapijt naar een open plek midden in het Wafelbomenbos.
« Hier kan ik landen zonder brokken te maken », denkt Juul die het magische boek met
de toverspreuken van de voorvaderen van
Hokus en Pokus nodig heeft om het Vliegend
Tapijt te besturen. Toch is ze er niet helemaal
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gerust in hoe ze het knalrode tapijt veilig aan
de grond kan zetten.
«Tapijt, traag naar beneden», klinkt het met
onvaste stem. « Tapijt, naar rechts. Nu
rechtdoor. RECHTDOOR tapijt ! Of hoor je
niet goed ? »
Bijna is het Vliegend Tapijt tegen een wel
dertig meter hoge wafelboom aangevlogen.
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Juul kan net op tijd de juiste toverspreuk uitspreken om een ongeval te voorkomen.
Zachtjes vleit het Vliegend Tapijt zich na zijn
lange vlucht neer middenin een open plek
van het Wafelbomenbos. Op een bed van
suikergras. Omringd door prachtige slagroombloemen.
« Wat is dat hier mooi, zeg ! Dus hier wonen
die monsters. Honger moeten ze in ieder geval niet lijden. Trouwens, mijn maag rammelt
ook behoorlijk na die lange reis ».
Waar ze ook om zich heen kijkt, nergens
bespeurt Juul de monsters Pestkop en Vechtersbaas.
"Eerst wat op krachten komen en dan die
heerschappen opzoeken" denkt Juul.
Meteen doet ze zich tegoed aan een pak
heerlijk vers geplukte wafels van de dichtst
bijzijnde wafelboom. Het zijn van die lekker
knapperige wafels in hartenvorm zoals ze die
enkel bij Marie Siska in Knokke-Het Zoute
ooit heeft gesmuld. Ze bestrooit ze met slagroombloemen en suikergras. Overheerlijk !
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Wat Juul niet weet, is dat zij ondertussen van
tussen de bomen gade geslagen wordt door
twee paar lichtgevende, onrustig heen en
weer flitstende, ogen. Monsters Pestkop en
Vechtersbaas, de koningen van Wafelbomenland, weten niet wat ze zien...
« Een mensenkind hier ? In ons Wafelbomenland dat sinds de tijd van Duizend en
één Nacht voor de ganse wereld geheim gehouden wordt ? Het is veel honderden jaren
geleden dat hier nog eens een mens kwam.
Dat vertelde mijn overgrootvader nog. Hij
had het over een zekere Pasha Ben Steen
Rijk die toen met een Vliegend Tapijt hier
naartoe kwam. En ik die dacht dat opa Pestkop dat verhaal uit zijn dikke duim had gezogen », hikt Pestkop die nog steeds last heeft
van een oprispende maag.
Wat komt een mensenkind hier in Wafelbomenland uitrichten ? En hoe is ze hier dan
wel geraakt? Hoe dan ook, ze zouden dat
meisje vlug leren wie hier de baas is. Want
zij, monsters Pestkop en Vechtersbaas zijn
de koningen van Wafelbomenland.
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"Geen enkel mensenkind heeft hier iets verloren! We gaan haar een lesje leren dat ze
zich nog heel lang zal herinneren », gromt
Vechtersbaas vervaarlijk.
« Ja, leuk zeg. Kan ik eindelijk iemand
doodsbang maken door vuur te spuwen »,
sist monster Pestkop terwijl hij nauwelijks de
vlammetjes kan bedwingen die hem reeds uit
de muil druppelen.
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7. Bangelijk...
Veilig verborgen achter het dikke gebladerte
van de wafelbomen en weggezakt tussen het
zoete suikergras, de heerlijk ruikende slagroombloemen en in de nabijheid van een
verderop kabbelde rustig een riviertje van fris
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bronwater heeft Juul helemaal geen benul
dat de monsters haar in het oog houden.
« Dat lijkt mij hier ècht wel het paradijs. Eten
en drinken in overvloed. En je moet niet eens
werken om je buikje vol te eten. Zo te zien
zijn die verhaaltjes van tovenaars Pokus en
Hokus over vervaarlijke monsters ook maar
verzonnen om mij bang te maken ».
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Juul kan een geeuw niet onderdrukken. De
warmte van de zon, de vermoeidheid van
haar verre reis op het Vliegend Tapijt en haar
maag vol wafels met slagroom en suikergras,
doen het ondeugende meisje enkele tellen
later in een diep slaap vallen.
Zo’n diepe slaap dat zij zelfs niet hoort dat
Vechtersbaas en de nog steeds vlammen
likkende Pestkop al hun moed bij elkaar rapen en langzaam naar haar toe sluipen.
Pestkop kan zich maar met moeite inhouden
of hij likte met zijn vlammende muil aan het
mensenkind dat het heeft aangedurfd hun
rijk binnen te dringen. Ook Vechtersbaas
heeft het moeilijk. Het liefst van al scheurde
hij het Vliegend Tapijt in stukken uit elkaar.
« We moeten haar bang maken. Doodsbang
zelfs.. » fluistert Vechtersbaas zijn vriend
Pestkop in zijn grote, wapperende, oren.
« Gemakkelijk gezegd. Hoe moet dat ? «
vraagt het monster zich af. Zijn hersenen,
niet groter dan een handjevol doperwtjes,
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begrijpen helemaal niet hoe je iemand bang
kan maken zonder vuur te spuwen. Of ze
een flinke mep te verkopen.
Monster Vechtersbaas krabt zich even achter
zijn rechtop staande oren.
« Ik weet het ! We maken haar wakker en
zeggen dat er allemaal konijnen op Wafelbomenland wonen. Dat zijn vreselijke wezens en de enige dieren waar wij bang voor
zijn. Dat moet het mensenkind met haar
Vliegend Tapijt onmiddellijk laten terugkeren
vanwaar ze komt. »
44

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Juul is
zo moe dat ze helemaal niet wakker is te
krijgen. Wat de twee monsters ook proberen,
Juul blijft slapen.
Luid op de grond stampen, verschrikkelijke
metershoge vlammen de lucht in
spuwen...niets helpt.
Enkele konijntjes die Juul op Wafelbomenland hebben zien landen en de taal van het
monsters spreken zodat ze weten wat deze
twee deugnieten van plan zijn, besluiten dat
het genoeg is geweest. Ze huppelen met hun
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staartje omhoog en zetten hun oortjes, die
op schotelantennes lijken, in aanvalspositie.
Ze stuiven op de vredig slapende Juul af.
« Hé, slaapkop ! Wakker worden !! Hoor je
ons niet ? Wakker worden zeggen wij. Vechtersbaas en Pestkop willen je wegjagen »,
grommen de konijntjes die hard op de grond
stampen. Dat terwijl hun staartje rechtop
naar boven gaat wijzen. Want zo protesteren
konijnen om te tonen dat iets hen niet bevalt.
Monsters Vechtersbaas en Pestkop blijven
als versteend staan. Hoe groot en vervaarlijk
ze ook zijn, die twee kolossen zijn doodsbang van konijntjes. Dat de langoortjes Juul
eindelijk wakker kregen door met hun staartje in haar neus te kietelen, maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.
« Haha, wat heb ik lekker geslapen ! » wrijft
Juul zich nog slaapdronken de ogen uit.
Tot zij monsters Pestkop en Vechtersbaas
met hun grote dreigende ogen in het vizier
krijgt. De vuurspuwende muil van Pestkop en
46

de vlijmscherpe tanden van Vechtersbaas
doen haar hart sneller kloppen van angst.
« Hemeltje ! Wat zijn jullie enge wezens.
Weg wezen ! Vooruit, uit mijn ogen ! » probeert Juul de monsters bang te maken.
Maar deze hebben daar geen oren naar. Zeker niet nadat de konijntjes ondertussen terug tussen het hoog opstaande suikergras
en de slagroombloemen zijn verdwenen.
Pestkop en Vechtersbaas voelen zich weer
heer en meester van Wafelbomenland.
« Wat kom jij, mensenkind, hier doen ? En
waar kom je vandaan ? En hoe wist je Wafelbomenland te vinden ? En hoe werkt zo’n
Vliegend Tapijt ? ratelen Vechtersbaas en
Pestkop door elkaar.
Juul begrijpt dat de monsters eigenlijk meer
bang zijn van haar, dan zij van hen. Toch
heeft ze al haar moed nodig om te antwoorden.
"Mama en papa zeggen dat ik een rebels
meisje ben. Het liefst willen ze dat ik een
braaf kind wordt zoals mijn vriendinnetje en
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vrienden. Volgens tovenaars Hokus en Pokus van het circus dat in onze stad staat, kan
dat alleen door jullie te overwinnen".
Pestkop en Vechtersbaas kunnen hun grote
flapperende oren niet geloven. Vooral Vechtersbaas zet een grote bek op.
"Ons overwinnen? Dan moet je van verder
komen dan van je grote stad die wij niet kennen, snotneus. Wil je tegen ons vechten?
Goed dan. Kom maar op"
Juul denkt razend snel na. Een gevecht tegen die kolossen zie ze niet bepaald zitten.
« Misschien moet ik helemaal niet tegen die
kolossen vechten om te te overwinnen opdat
ik voor altijd een braaf meisje zou worden.
Tijd om mijn geheim wapen uit te proberen» ,
weet Juul.
« Kijk monsters Vechtersbaas en Pestkop, ik
wil helemaal niet vechten. Waarom kunnen
wij geen vrede sluiten? In dat doosje dat ik
meekreeg van tovenaars Pokus en Hokus zit
snoep waar jullie naar hartenlust mogen van
smullen. Een cadeautje uit mensenland ».
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Gulzig graaien Vechtersbaas en Pestkop in
één beweging alle snoep uit Juul haar toverdoos en proppen zich de muil helemaal vol.
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8. Toverpillen

Seconden later komen dikke slierten rook uit
hun muil.
Wat Vechtersbaas en Pestkop niet weten, is
dat de snoepjes eigenlijk toverpillen zijn die
de monsters zo tam en zo braaf als konijntjes
maken.
« Holala, ik voel me ineens zo raar. Ik voel
me precies een konijntje », fluistert Pestkop
bij wie de vlammen uit zijn muil allemaal zijn
gedoofd.
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« Dat is eigenaardig. Ik heb plots lust in een
lekkere sappige wortel en klaver in plaats
van wafels met slagroom en suiker. Precies
een konijn », spreekt ook Vechtersbaas.
« Zien jullie nu wel dat je met iedereen
vrienden moet zijn. Monsters, konijntjes en
alle andere dieren kunnen gerust samen wonen. Geen gekibbel meer. Ook geen ruzie en
vechten. Pesten hoort er helemaal niet bij.
Geef elkaar liever een dikke knuffel », spelt
Juul de twee kolossen de les.
De konijntjes, vlinders, bijen en zoveel andere dieren en insecten die zich anders voor
de monsters schuil houden midden het Wafelbomenbos kunnen hun ogen en oren niet
geloven.
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Eerst nog wat onhandig, maar nu zo tam als
nooit tevoren laten Vechtersbaas en Pestkop

de tientallen uit het bos huppelende konijntjes op hun lange staart spelen. De konijntjes haalden ook allerlei kunstjes uit op hun
hoge rug. En nog zoveel meer leuke spelletjes...
Voor Juul duurt het allemaal al lang genoeg.
Het meisje dat nu eindelijk een braaf en gehoorzaam kindje is geworden, verlangt nu
meer dan ooit naar huis. Naar papa en
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mama, naar school met lieve juf Sofie, naar
de bakker, naar de beenhouwer en zelfs
naar Brombeer, de politieman.
"Lieve monsters Pestkop en Vechtersbaas,
beloven jullie me voor altijd vrede te sluiten
met alle andere dieren die hier op Wafelbomenland wonen? Wees steeds lief met elkaar. Pesten en vechten hoort niet."
Plechtig beloven de twee monsters nooit
meer ruzie te maken met de konijntjes, vlinders en vele insecten op Wafelbomenland.
"Je hebt gelijk, lief meisje. We leven hier in
een paradijsje. Eten en drinken genoeg voor
iedereen. Plezier maken is zoveel leuker dan
elkaar bevechten en pesten".
Ook Juul voelt zich nu zoveel beter. Niemand
zou ze nog pesten. Ook ruzie maken en
vechten wilt ze niet meer.
Met tranen in de ogen zwaait Juul haar dierenvrienden op Wafelbomenland tot afscheid.
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« Vliegend Tapijt, verhef je ! Terug naar huis !
» spreekt Juul nu met vaste stem.
Terwijl Vechtersbaas, Pestkop, de konijntjes
en alle dieren van Wafelbomenland samen
allerlei spelletjes spelen en zich tegoed doen
aan heel wat lekkers stijgt het Vliegend Tapijt
statig de lucht in. Om in een rotvaart weg te
vliegen van Wafelbomenland. Zo hoog dat
geen enkel vliegtuig hen tegenkomt. Zodat
niemand het geheim van het bestaan van
Wafelbomenland ooit kan weten.
De zon is bijna onder wanneer het Vliegend
Tapijt uren later terug boven de stad van tapijten handelaar Ali Ben Bazaar vliegt. Waar
het circus nog steeds staat.
De meer dan duizend toeschouwers die iedere avond weer de circustent vullen, klappen enthousiast in de handen wanneer tovenaar Hokus zoals tijdens iedere voorstelling
zijn assistente Annabelle vanuit het midden
van het circus naar de achterste rij banken
weet weg te toveren. Iedereen is overdonderd. Even blijft het muisstil in de circustent.
54

Tot een sissend geluid steeds luider en luider wordt. Niemand in het circus kan zijn
ogen geloven. Nooit gezien! Daar, vanuit de
hoofdingang, zweeft een Vliegend Tapijt met
daarop het brave meisje Juul neer midden
de circuspiste.
Het applaus is oorverdovend. Iedereen denkt
dat het om een nieuwe goocheltruc van Pokus en Hokus gaat. s Avonds is het al groot
nieuws op televisie en radio en de volgende
dag staan de kranten er vol van.
« Vliegend Tapijt in het circus ! Een wondere
truc ! »
Juul, papa, mama, Hokus, Pokus, Annabelle
en Ali Ben Bazaar weten wel beter. Dat Juul
na haar verre avontuurlijke reis naar Wafelbomenland als een braaf meisjes terug thuis
is, blijft voor eeuwig hun groot geheim. Ook
jullie, niets verder vertellen hoor ! Zelfs niet
aan je BFF...
EINDE
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