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Bij de tovenaar
Een van de aardigste tovenaars die er bestaan, is Batje. Hij woont in het Sprookjesbos,
maar daar vind je hem niet gemakkelijk. Het Sprookjesbos zelf is wel te vinden.
Vanuit het Grote-Mensen-land kom je er, door over de Hoge Bergen te gaan en dan
langs de Speelduinen. Vanuit het Land van Klaas Vaak kun je er ook komen. Maar
dan moet je langs Luilekkerland en er zijn kinderen die niet verder komen, omdat
ze het daar zo goed naar hun zin hebben!
Puk en Muk komen regelmatig in het Sprookjesbos. Je weet wel dat Puk en Muk
twee dwergen zijn die in het huis van Klaas Vaak wonen. Klaas Vaak zelf is erg oud
en hij moet er voor zorgen, dat er genoeg slaapzand is om alle kleine kinderen 's
avonds in slaap te krijgen. Heel veel dwergen helpen hem daarbij en Puk en Muk
zijn de beste slaapzandzoekers. Op een dag zegt Klaas Vaak: ‘Puk en Muk, jullie
weten de weg naar het Sprookjesbos. Daar woont Batje en dat is een tovenaar. Ik
ken hem heel goed, maar ik heb hem al jaren niet meer gezien. De vorige week kreeg
ik van hem een brief en daarin vroeg hij of ik hem de weerkalender kon bezorgen.
Hij heeft die nodig om nog beter te kunnen toveren. Ik heb helemaal geen
weerkalender, alleen maar eksterogen. Die steken als er regen komt. Dat is alles.
Als jullie nu eens naar Batje gingen om hem te helpen zoeken. Hij is zelf te oud
om nog op reis te gaan. En jullie hebben al zoveel reizen gemaakt: misschien lukt
het wel de weerkalender te ontdekken.
‘Hoi! Hoi!’ roepen Puk en Muk. ‘Heerlijk op reis!’
‘Maar weet je ook hoe je bij Batje komt? In zijn brief staat
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dat hij aan het Batjepadje woont in het bos. En er staat ook ergens een wegwijzer.’
‘O, we zullen hem zeker vinden, oom Klaas!’
‘Als je maar zorgt, dat je niets ergs overkomt!’
‘Daar zal ik wel voor zorgen, oom’, roept Muk, ‘zo gauw er gevaar is, zal ik
schreeuwen: hard wegrennen!’
Klaas Vaak moet erom lachen. Hij weet wel dat Puk en Muk handige kereltjes
zijn.
‘Als je maar gauw terugkomt en liefst met de weerkalender.’
Klaas Vaak kijkt eens naar de lucht. Wat voor weer zal er komen? Hij weet het
niet.
Puk en Muk letten nooit op het weer. Puk heeft zijn paraplu bij zich. Die dient
overal voor. Ook de regen houdt hij tegen.
Ze gaan meteen op pad. Het lijkt niet zo'n verre tocht, maar Puk en Muk hebben
korte beentjes. Die van Muk willen niet meer verder als ze in de buurt van
Luilekkerland zijn.
‘Ik ben zo moe, zo moe’, zucht hij, ‘kunnen we niet even uitrusten in
Luilekkerland? Ik heb ook zo'n honger.’
‘Nee’, zegt Puk kortáf, ‘nee! Dat gaat niet. We moeten zo vlug mogelijk naar
Batje...’
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‘Ach wat, die Batje kan alleen maar toveren, niet eens koken!’
‘Wat weet jij daarvan? Dat zeg je alleen maar omdat je van de rijstebrijberg wilt
eten. Trouwens... ik ruik iets, Muk ... ik geloof dat ik pannekoeken ruik ... Misschien
tovert Batje wel pannekoeken...’
Muk kijkt zijn broertje ongelovig aan.
‘Jij probeert me voor de mal te houden. Die lucht komt niet uit het Sprookjesbos.’
‘Weet je wat? Als we terugkomen, gaan we even kijken in Luilekkerland.’
‘Ja, dan ook’, zegt Muk, ‘dan zeker!’
‘Maar nu nog niet. We hebben niet genoeg tijd. Kom, vlug doorlopen. Daar heb
je de eerste bomen van het bos al.’ Puk slaat het handvat van zijn paraplu om de arm
van Muk en trekt hem zo mee. Muk kijkt nog dikwijls om naar het land met al dat
lekkers...
‘De pannekoeken van Batje zijn beslist héél lekker’, zegt Puk, ‘o, o, wat zijn die
lekker: een met witte poedersuiker en een met bruine suiker en een met stroop en
een met kersen...’
‘Laten we dan maar vlug doorlopen, Puk. Dan zijn we er gauw. Weet jij nog welk
pad het is?’
‘Het Batjepadje. Er staat een bordje. Dat moet te vinden zijn.’
Het Sprookjesbos ziet er fantastisch uit. Er staan hoge dikke bomen met allerlei
diepe gaten, die dienen als nesten voor de dieren. Tussen de wortels zijn donkere
gangen waar je in kunt verdwalen. Er groeien geheimzinnige planten met vreemde
bloemen.
Puk en Muk lopen over een pad dat door het bos slingert.
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Zwijgend gaan ze verder, steeds dieper het donkere bos in. Dan komen ze bij een
splitsing. Wat nu? Links of rechts? Gelukkig zien ze een wegwijzer. Ja, er staat op:
naar Batje. Ze zijn op de goede weg. Maar wat is het donker en stil hier. Muk denkt
erover of hij niet moet gaan roepen: hard wegrennen!
Is er werkelijk geen gevaar?
Plotseling staan ze allebei stil. Ze horen een stem...
Zo maar, midden in het bos.
‘Al weer een belletje zonder spatje!
Dat is uit de kunst van Batje!’
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Puk en Muk duiken weg achter de struiken en kruipen dan voorzichtig en stil
dichterbij. Daar zien ze een vervallen huisje onder de bomen. Tussen de takken door
zweven bellen, het lijkt wel of ze van gekleurd glas zijn. De kleurige bellen stijgen
hoog boven de bomen uit. Nu worden Puk en Muk nog nieuwsgieriger. Heel stil
sluipen ze dichterbij. Tussen de struiken door zien ze een leunstoel voor het huisje
staan en in die grote stoel zit een oude man. Hij draagt een puntmuts en hij heeft een
jas aan versierd met bloemen en sterretjes ... Een brilletje met ronde glazen staat op
zijn puntneus. In zijn ene hand heeft hij een bakje en in de andere hand een lange
pijp. Hoor, daar praat hij weer.
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‘Uit dit schuimend zeepsopnatje
komen alle bellen van Batje.’

Dan pas merkt hij Puk en Muk op en hij roept blij: ‘Bezoek! Ha! Eindelijk bezoek!’
Dansend komt hij naar Muk toe. ‘Wie zijn jullie?’
‘Puk en Muk.’
‘Puk en Muk? Nooit van gehoord. Maar jullie weten wel, wie ìk ben?’
‘Jij bent Batje de tovenaar.’
‘En hoe weten jullie dat ik een tovenaar ben?’
‘Dat heeft Klaas Vaak ons verteld.’
‘Nee maar, komen jullie van Klaas Vaak? Dat is geweldig! Die heb ik pas een
brief geschreven.’
‘Ja, jij wilt de weerkalender hebben...’
‘Precies!’
‘Oom Klaas heeft alleen maar eksterogen...’ zegt Puk.
‘Die heeft hij nodig voor de regen’, vertelt Muk.
Batje lacht.
‘Ik ben blij dat jullie er zijn. Het is hier altijd zo stil. Hier komt nooit iemand. Wie
komt er nu ooit bij Batje de tovenaar? En het is hier toch zo prachtig. Heb je die
zeepbellen wel gezien? Wie kan nu zo iets moois maken?’
‘Dat kunnen bij ons de kleuters ook’, denkt Puk, maar hij zegt het niet hardop.
‘Moeten jullie meteen al weer weg?’ vraagt Batje.
‘Nee’, zegt Muk, ‘ik zou eigenlijk wel een pannekoek lusten.’
‘Mijn broertje bedoelt, dat we eerst mee zullen zoeken naar de weerkalender. En
als we dan weer bij Klaas Vaak zijn, krijgen we misschien een pannekoek.’
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‘Pannekoeken kan ik heel goed toveren’, zegt Batje. ‘Wat is het jammer dat niemand
de weerkalender heeft. Klaas Vaak niet en vrouw Holle niet en reus Knolleneus niet.
Ik heb ze allemaal gevraagd. Jullie zouden eens moeten gaan zoeken boven in de
lucht.’
‘Boven in de lucht zijn alleen maar wolken’, zegt Muk.
‘Dat dacht je maar. Nee, er gebeuren allerlei geheimzinnige dingen hoog in de
lucht. En jullie zouden daar best eens een kijkje kunnen gaan nemen. Jullie zijn
allebei zo klein. Dat zal heel goed gaan!’ knikt Batje tevreden.
‘Maar wij hebben toch geen vleugeltjes!’
‘Aan alles wordt gedacht’, zegt Batje. ‘Jullie gaan die reis maken in de tovertijd.
Je denkt dat het lang duurt en toch is het zó voorbij.’
‘Zo is het met alle leuke dingen’, zegt Puk.
‘Natuurlijk, want zo'n reis is heel leuk. Kijk maar eens, wat ik voor jullie maak.’
Batje gaat in zijn grote stoel zitten en dompelt zijn pijp in het bakje zeepsop. Dan
begint hij zacht te blazen en kijk, daar komen de zeepbellen. De een na de ander
zweeft weg. Maar dan blaast Batje een prachtige grote bel. Steeds groter. Groter dan
Puk en Muk samen. Die bel heeft schitterende kleuren net als de regenboog.
‘Let nu op’, zegt de tovenaar. ‘Ik ga met die zeepbel toveren.
O, o, wat is die bel een schatje.
Zo iets moois maakt alleen maar Batje.’

Batje gaat met de zeepbel naar binnen. Hij woont in een echt oud toverhuisje. Er
brandt een vuur in een open haard.
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Boven de open haard is een stenen rand en daarop staan allerlei toverflessen en
toverbollen. Op de rand zit een wijze uil slaperig te kijken.
‘Let maar op’, zegt Batje, ‘dan leren jullie ook toveren.’ Hij laat de zeepbel in een
toverpan zakken. Met een gewone pan lukt dat natuurlijk nooit. Een zeepbel is veel
te teer. Puk en Muk kijken met open monden toe. Zouden ze dat zelf ook kunnen?
Kijk, wat doet Batje nu? Hij neemt een fles met een zwarte vloeistof. DRAKEBLOED
staat op het etiket. Batje druppelt langzaam wat van het drakebloed over de zeepbel.
Dan houdt hij de pan voorzichtig boven het vuur en laat de zeepbel warm worden.
Nu kun je er opeens niet meer doorheen zien. Met een vork draait Batje de bel
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om en om. Merkwaardig! De punten van de vork prikken wel in de bel, maar hij
blijft heel. De vork prikt er niet doorheen. Het is een soort gummi geworden.
Dan laat Batje de prachtige ronde bal afkoelen.
‘Hoe vind je het? Hoe vind je het?’ vraagt hij telkens. Hij is trots op zijn toverkunst.
Daarna pakt Batje een grote schaar.
‘Als je buiten iets wilt zien, moet je een raampje hebben’, legt hij uit. ‘Kijk, hier
aan de bovenkant knip ik dat uit. Je kunt het opendoen als het mooi weer is. Maar
misschien krijg je onweer of storm, of weet ik wat. Dan doe je gezellig het raampje
dicht en dan heb je een knus rond kamertje.’ Hij knipt het raampje aan drie kanten
los, zodat het weer mooi dicht kan als het nodig is.
‘Mag ik jouw paraplu even lenen?’ vraagt Batje. ‘Weet je, als je daarboven bent
moet je natuurlijk niet gaan rondtollen. Daarom binden we de paraplu onder de ballon
vast. Dan weet je ook altijd wat boven en wat beneden is. Bovendien heb je dan een
parachute bij de hand als het nodig mocht zijn. Maar wees niet bang. Wat kan er
gebeuren met een ballon van Batje?
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Met een toverbal van Batje,
blijf je zweven als een watje.’

De dwergen vinden het een prachtige uitvinding en ze klauteren in de ballon, terwijl
Batje de paraplu vastmaakt.
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Op reis in de toverbal
Puk en Muk zitten in de ballon en ze hebben het raampje gesloten. Batje zegt:
‘Als ik de toverbal dadelijk loslaat, stijgt hij op door de warmte. Als je buiten bent,
kun je het raampje opendoen. Dan moet je goed opletten wat er allemaal gebeurt
daarboven. Misschien zie je wel iemand in de wolken. Dan moet je meteen vragen
naar de weerkalender. En of je die even mag lenen voor Batje. Zo gauw je hem hebt,
kom je weer naar beneden. En ... als je ermee terugkomt, heb ik een hele leuke
verrassing voor jullie!’
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Plotseling voelen Puk en Muk een schok: de tovenaar heeft de ballon al losgelaten
en daar stijgen ze op.
Puk en Muk zien de blauwe lucht door het raampje. Ja, ze zijn door de
schoorsteenpijp naar boven gevlogen.
En nu gaan ze recht omhoog.
Batje is snel naar buiten gelopen en zwaait naar de twee dappere ballonvaarders.
Puk en Muk zwaaien terug en hun reis door de wolkenlucht is begonnen.
In het begin vinden Puk en Muk het prachtig. Een stralend blauwe hemel, een
lekkere warme zon en beneden zien ze het donkergroene Sprookjesbos. De bergen
van Luilekkerland zien eruit om in te bijten. Puk meent dat hij heel in de verte
Klaas-Vaak-land kan zien. Maar zo mooi blijft het weer niet. Opeens drijft de ballon
door een rookpluim. Even zien ze niets. Dan wordt het weer helder. Maar dan komt
er weer een rookpluim, en nog een. Puk en Muk sluiten hun raampje en kijken naar
buiten. Soms zien ze iets en dan weer een hele poos niets.
‘Ik wou dat die dikke rookwolken verdwenen’, zegt Muk. ‘Zou iemand hierboven
vuurtje stoken?’
‘Kom mee, dan gaan we kijken’, stelt Puk voor.
Ze duwen van binnen uit tegen de ballon en zo komen ze in de buurt van de
opstijgende rookwolken. Veel kunnen ze hier niet zien, maar als ze hun ballon laten
zakken, zien ze een donkere gedaante. Hij zit te porren in een houtvuurtje. Puk en
Muk doen hun raampje op een kier open en roepen:
‘Dag meneer, wat doe je daar?’
‘Hela, wie zijn jullie? Weet je niet dat het gevaarlijk is zo door de mist te vliegen?’
‘Ja, maar we kunnen toch niet anders. Overal hangen die rookwolken.’
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‘Wat rookwolken! Helemaal geen rookwolken. Kennen jullie mij dan niet? Ik ben
Dampertje, de mistman.’
‘De mistman? Wat is dat nu weer?’
‘Dat zie je toch. Ik maak mist. Op zijn tijd moet er mist zijn.’
‘O, Dampertje, heb jij dan misschien de weerkalender bij je?’
‘Nee, jammer genoeg, want daar zit ik zelf op te wachten. Ik ben namelijk de tel
kwijt. Ik ben vergeten wanneer ik mist moet bijmaken.’
‘Weet je dan niet wie hem heeft? Batje de tovenaar heeft ernaar gevraagd.’
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‘O, Batje uit het Sprookjesbos. Ja, die ken ik wel, want die heeft een schoorsteen die
niet al te best trekt.’
‘Kun je ons niet meer vertellen, Dampertje?’
De mistman wenkt de dwergjes. Puk en Muk laten hun toverbal nog wat zakken
en nu kan Dampertje de ballon vasthouden bij de paraplu.
‘Ik wil jullie wel wat vertellen, als je maar niet begint te blazen, want dan ben ik
zo vertrokken. Je moet maar tegen Batje zeggen dat het heel treurig is met de mistman.
Vroeger ging alles veel fijner. Toen maakten we nog heel zuivere mist van puur
wolkenwater en die mist zakte zachtjes over het land, over de planten en de bloemen,
en zo werd alles een beetje nat tot de zon weer ging schijnen. Moet je dat nu eens
zien!’
De mistman pookt met zijn vork in de berg nat hout en bladeren.
‘Moet je eens zien, wat een vieze mist. En weet je hoe dat komt? De mensen sturen
wolken roet en andere rommel de lucht in. Daardoor wordt de mist veel vuiler en nu
geven ze de mistman de schuld.’
Dampertje in zijn donkere jas ziet er triest uit.
‘We zullen het aan Batje vertellen’, belooft Puk, ‘maar de mensen zullen zich wel
niets aantrekken van die vieze lucht.’
‘En zou je zo vriendelijk willen zijnr wat minder mist te maken?’ roept Muk
opeens. ‘Het slaat op mijn keel.’ Hij begint te hoesten.
Meteen krimpt de mistman samen.
‘Niet hoesten’, roept hij, ‘want dan waai ik weg.’
‘O, moet dat zo?’ roept Puk en hij begint hard te blazen. En Muk blaast mee.
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Opeens zien ze de mistman kleiner worden, steeds kleiner, en tenslotte is hij nog
maar een stip in de lucht. De weerballon van Puk en Muk zweeft omhoog in de
richting van de witte wolken.
‘Daar zal Batje van opkijken’, zegt Muk, ‘een mistman. Wist jij dat er zo iemand
hierboven was?’
‘Nou, vind je dat zo vreemd? Wíj zijn hier toch ook!’ Nu zit Muk op zijn beurt
raar te kijken.
De ballon met Puk en Muk erin deint zacht door de lucht. Het raampje staat wijd
open en Puk en Muk kijken hun ogen uit naar de mooie wereld onder hen. Ze vergeten
zelfs naar boven te kijken, zodat ze niet in de gaten hebben, dat ze onder een grauwe
wolk terechtgekomen zijn. Tot ze voelen dat ze tegen de wolk botsen. Puk kijkt eens
omhoog en ziet dat er aan de wolk een bordje is vastgemaakt.
Puk stoot Muk aan:
‘Zeg jò, zouden we onze paraplu maar niet eens opendoen? We zijn bij de firma
Kraantje-Lek.’
Muk kijkt eens goed rond.

Firma Kraantje-Lek Waterwerken te Sproeidorp
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‘Kraantje-Lek, Kraantje-Lek. Ik zie helemaal geen kraan.’
‘Muk, als iemand Zwart heet, hoeft hij nog niet zwart te zijn.’
‘Nee, nou en?’
‘Als die firma Kraantje-Lek heet, hoeft er nog geen kraantje te zijn.’
‘Waarom heten ze dan zo?’
‘Dat zullen we gauw genoeg merken. Ik voel al nattigheid.’
‘Ik voel spetters.’
‘Dat is bijna hetzelfde...’
Ja, nu wordt het de hoogste tijd dat ze het raampje van hun ballon sluiten, want
steeds meer druppels komen op de
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toverbal neer. De regen roffelt op hun ronde kamertje en door hun raampje zien ze
niets dan neerstromend water. Puk en Muk duwen tegen de bovenkant van de ballon
en opeens schieten ze door de wolken heen. Daar zien ze tot hun verbazing boven
op de wolken een enorme sproeiwagen. De machine rijdt spuitend en sissend voorbij.
Aan het stuur zit een grote groene kikker. Af en toe duwt hij op een grote toeter.
Kwaak... kwaak... kwaak... hoor je dan. Waar de sproeiwagen rijdt, wordt alles
drijfnat. Puk en Muk kunnen nu weer hun raampje opendoen, want ze hangen boven
de bui.
‘Dag kikkertje. Wat ben je aan het doen?’ vraagt Muk beleefd.
‘Hé! Riep daar iemand!’
‘Ja hier. Zie je ons niet?’
‘Jawel, maar jullie horen hier niet thuis. Jullie zitten in mijn vaarwater. Jullie
hebben iets tegen een lekkere bui, nietwaar? Ik zie het wel hoor, jullie hebben zo'n
gemene paraplu. Jullie hebben allemaal een hekel aan Krik de Kikker!’
De regenkikker heeft beslist geen zonnig humeur.
‘Maar we hoeven toch niet doornat te worden. Wat sproei jij ontzettend hard.’
‘Ja, vandaag is het sproeidag. Ik heb al zes wagens leeggesproeid. Ik ben doodop.
Maar morgen heb ik het gemakkelijk.’
‘Hoezo? Wat doe je morgen dan? Heb jij misschien de weerkalender?’
‘Ik? Welnee. Mijn baas heeft er een. Maar waar die is weet ik niet. Zie je, als ik
werk, maakt mijn baas dat hij wegkomt. Die speelt mooi weer...’
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Puk moet erom lachen. De baas laat anderen werken en zit zelf in het zonnetje.
‘Maar we zoeken de weerkalender voor tovenaar Batje.’
‘Oho! Nu snap ik het. Tovenaar Batje heeft jullie gestuurd. Ja, die heeft eens een
keer een regenwolk getoverd. Dat herinner ik me nog heel goed. Weet je wat eruit
viel? Kippeveren! Nu vraag ik je. Maar ik kan jullie wel vertellen wat ik de
eerstkomende dagen moet doen. Vandaag is het sproeidag, maar dat heb je al gemerkt.’
‘Wat is dat? Sproeidag?’ vraagt Muk.
‘Weet je dat niet, kleine dikke? Sproeidag betekent bij onze firma: alle kranen
open en spuiten zo hard je kunt. Maar morgen is het siepeldag. Dan hoeven we niet
veel te doen. Af en toe wat druppels naar beneden gooien. Dat is goed voor de planten,
maar de mensen hebben er een hekel aan. En overmorgen gaan we plenzen. Plenzen
vind ik wel erg leuk. Dan kieperen we de hele bak water ineens naar beneden. Erg
grappig.’
Opeens trekt Krik de Kikker de kranen van zijn machine weer open en sproeit
tegen de toverbal. De regenkikker schatert. Ja, híj is altijd nat. Maar Puk en Muk
vinden het een flauwe streek. Ze vliegen gauw weer verder door de wolkenlucht.
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Verrassingen in de lucht
Puk en Muk vliegen voorbij de regenwolken en zweven steeds hoger.
‘Ik vind dat het koud wordt’, zegt Muk. ‘Het lijkt wel of het hier vriest.’
‘Ja, laten we het raampje maar dichtdoen. We kunnen toch wel alles zien.’
Ze zweven naar een kleine wolk en opeens horen ze keiharde tikken op hun ballon.
‘Help! Ze gooien met stenen!’ roept Muk. En werkelijk, langs hun raampje zien
ze witte stenen vallen, een hele bui ronde kiezelstenen.
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Het ratelt op hun ballon maar gelukkig kan die er tegen. Puk en Muk kijken nog eens
goed. Daar boven op een wolk zit een mannetje met een grote koffiemolen. Hij maalt
en maalt, maar er komt geen koffie uit: het zijn niets dan ijsbolletjes. Het mannetje
grijnst van onder zijn grote punthoed. Hij zwaait naar de ballonvaarders. Puk wacht
even tot de bui over is, dan doet hij het raam open. Hu, wat is het hier koud!
‘Zeg meneer ijsblokje! Wij zitten niet in de koelkast, maar in een ballon. Een
beetje voorzichtig alsjeblieft!’
‘Ik ben meneer ijsblokje niet. Meneer ijsblokje is een neef van mij. Ik ben Jan
Hagelslag. Ik zag jullie aankomen en ik dacht, die zal ik eens verrassen. Weet je, ik
houd ervan onverwacht te beginnen.’
‘Jan Hagelslag, heb jij misschien de weerkalender bij je? Wij willen hem graag
hebben voor Batje de tovenaar.’
‘Ik? Een weerkalender? Nooit gezien. Die wil ik niet zien ook. Nee, dan is de pret
eraf. Jan Hagelslag komt altijd onverwacht. Zo schijnt de zon op je huid, zo klettert
de hagel tegen de ruit.’
Jan Hagelslag geeft nog eens een flinke ruk aan de zwengel van zijn hagelmolen.
Hij raakt de ballon zó goed dat die helemaal omkantelt met Puk en Muk erin. Wat
een toestand! Maar even plotseling is het weer afgelopen.
‘Ik vind hem helemaal niet aardig’, zegt Muk. ‘Als die ijsbolletjes op de aarde
vallen, zijn ze nog keihard.’
‘Ja, en dan voel je ze wel flink in je gezicht of op je oren. Soms raken ze de
bloemen zo hard, dat die er stuk van gaan.’
‘Hij kon beter koffie malen. Het is niet eens echte hagelslag ook.’
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‘En alweer geen weerkalender. We zullen verder moeten zoeken, Muk!’
De kleine ballon drijft verder in de grote ruimte, waar de zon en de wolken de
baas zijn.
‘Ik heb het idee dat we opeens veel sneller gaan’, zegt Muk na een tijd. ‘Moet je
zien met wat voor een gang de wolken voorbijstuiven!’
‘Het lijkt wel of we in een storm terechtkomen!’ roept Puk. ‘Zie je daar die wolk?
Net een poort!’
De ballon wordt door de wind meegezogen naar een donkere opening in een zwarte
wolk. Puk en Muk kijken angstig door het raampje. Ze zweven door de poort en
opeens zijn ze midden in een grote zaal. Maar het is een zaal van wolkenmuren en
met een plafond van ronde wolkenkussens. Rombom! ... Rombom!! ...
Rombommelebom...
Puk en Muk horen het gedreun van een zware trom.
Ze kijken om zich heen en dan zien ze midden in het wolkenkasteel een reus op
de grond zitten. Geweldig, wat een ruwe man is dat. Hij heeft een paar grote wilde
ogen in zijn gezicht. Zijn piekhaar staat recht overeind en zijn ruwe baard lijkt wel
een bos stro. Hij heeft een snor als twee borstels en boven zijn snor een grote neus,
zo rood als een aardbei. Puk en Muk schrikken. Het zal toch niet reus Knolleneus
zijn? Hier boven? Nee, dat kan niet!
De reus heeft voor zijn buik een dikke trom en in zijn hand een geweldige knots.
De ballon met Puk en Muk drijft onhoorbaar de zaal in. Rombom!... Rombom!...
Weer heeft de reus op de trom geslagen dat het dreunt in de oren van de kabouters.
Het geluid galmt na in de hoge wolkenzaal als een ontzettend donderend lawaai.
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‘Het is reus Knolleneus!’ jammert Muk. ‘Weet je nog dat we al zijn bieten moesten
tellen!’
‘Nou en of! Ik zei nog: vijfmiljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd
vijfenvijftig. En toen zei jij: en nog een mandje vol! O, o, wat was Knolleneus kwaad!’
‘Zou dit Knolleneus zijn, denk je?’ vraagt Muk.
‘Nee, deze ziet er anders uit. Maar het lijkt mij toch een vreemd persoon. Wie
slaat er nu op zo'n trommel?’
En dan opeens... een ruk! Stil hangt de ballon! Geen beweging meer!
Puk en Muk buigen zich uit hun raampje.
Oei! Oei! Wat zien ze? De reus heeft zijn vinger om het
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handvat van de paraplu gehaakt en zo houdt hij de ballon vast. ‘Wat ... moet ... dat?’
brult de reus. Zijn zware stem galmt door de wolkenzaal: ‘a... oe... a...! a ... oe ...
a...!’
Het is de echo die het geluid terugkaatst.
‘Och, lieve meneer trommelaar. Laat ons toch gaan! Wij zullen nooit meer hier
komen! We kwamen hier echt per ongeluk door Jan Hagelslag!’
‘Ha! Ha! Trommelaar!’ En de echo herhaalt: Ome Laa! Ome Laa! Dan begint de
reus te lachen dat de hele zaal davert en dreunt.
‘Ik ben de donderman! Zie je dat niet? Hoor je dat niet? Ik donder op mijn trom.
Als ik donder op mijn trom, dondert alles in het rond.’
De echo herhaalt het gedonder van de donderman: rommele rommele rommelebom,
bom, bom!
Puk en Muk moeten hun oren dichthouden van het lawaai. Opeens houdt de
donderman zijn mond. Het is doodstil.
‘Zeg eens, wie zijn jullie?’ vraagt de donderman.
‘Wij zijn de kleine Puk en Muk, meneer, wij zijn maar heel kleine dwergjes.’ ‘En
wij zijn heel lief, meneer.’ Dat zegt Muk er nog maar bij.
‘Wat willen jullie hier met die boterbal?’
‘Wij zoeken de weerkalender meneer, voor Batje de oude tovenaar.’
‘De weerkalender? De weerkalender? Die heeft sultan Tulband de Zesde. Wist je
dat niet?’
‘Nee, dat wisten we niet. Waar is die sultan?’
‘Willen jullie dat graag weten, kleine kleuterpeuters?’
De donderman lacht dat het dreunt. Hij vindt zichzelf erg grappig.
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Puk denkt: ‘Als we weten waar die sultan uithangt, kan die donderman me nog meer
vertellen!’
‘Als jullie mijn haar en mijn baard eens keurig netjes verzorgen, dan zal ik jullie
vertellen waar je de sultan kunt vinden.’
Puk zegt: ‘Dat is goed meneer de donderman. Waar is de kam en waar is de schaar?’
‘Hier!’ dondert de reus en hij haalt een zeis en een hooihark voor de dag. Zelf
neemt hij een roskam om zijn pruik te borstelen. Puk begint haast te gieren van het
lachen. ‘Nou Muk, doe maar net of je gaat hooien in de wei achter ons huisje.’
‘Ik maai zijn haar rats-af!’ roept Muk. ‘Kort haar groeit het langst.’
Reus Donderman wacht met spanning af, hoe zijn haar er uit zal zien als hij onder
het mes van deze kappers is geweest.
Muk begint de zeis te zwaaien. Puk begint in de baard te harken. Dat gaat allemaal
heel goed. De haren van Donderman stuiven in het rond. Maar Muk is te ijverig. Hij
geeft
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een enorme aai met de zeis en raakt het topje van het oor van de donderman. De
gevolgen zijn verschrikkelijk. Er zit een jaap van een snee in het oortopje, waar bloed
uitkomt. Daar begint de donderman te brullen, te brullen. Hij loeit, hij gilt en krijst
alles door elkaar. En de echo van de wolkenzaal herhaalt het geschreeuw eindeloos,
zodat er één lange rollende donder door de lucht klinkt. De donderman brult maar
door, ook al kan niemand hem verstaan:
‘Oefferaf! Oefferuit! Oefferoep! Brrweg! Potspoem!’ Het is een dondertaal die
niemand kan leren. Toch weten Puk en Muk wel ongeveer wat de donderman op zijn
hart heeft. Met zijn ruwe borstel veegt de donderman de arme Muk met één streek
van zijn hoofd. Muk vliegt met zeis en al door de lucht. Puk heeft zijn hooihark al
weggesmeten en komt zijn broertje te hulp. Snel pakt hij hem bij zijn arm en vlug,
vlug, klimmen ze langs de paraplu hun ballon in. Gauw een duwtje en daar stijgt de
ballon op. De donderman kijkt zijn twee kappers na. Hij ziet dat ze hem zullen
ontsnappen en hij begint vreselijke scheldwoorden te donderen. ‘Roempelstoppers!
Knoelelobbers! Voeremoeremoetekezen!’
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En meer van dat fraais.
Puk en Muk zijn al uit de wolkenzaal weggezweefd, maar achter zich horen ze
nog steeds het rommelend gedonder van de donderman.
‘Zo erg heb ik het nog nooit horen donderen’, zucht Muk.
‘Ik wilde helemaal niet het topje van zijn oor raken. Maar zijn oren steken ook
zover naar buiten.’
‘Het was maar net op het nippertje. En we hebben nog steeds de weerkalender
niet. Gelukkig weten we nu dat de sultan hem heeft. Maar ik weet van geen sultan.
We zullen weer verder moet zoeken, Muk!’
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Is de maan wel rond?
Langzaam drijft de luchtbel met Puk en Muk langs de hemel. Ze horen het gerommel
van de donder nog maar heel zacht. Maar toch is het vreemd: er is nu veel minder
licht dan zo pas.
‘Het wordt donker, Puk. Hoe zou dat komen?’
‘Misschien omdat het al laat is. Eigenlijk hadden we al lang terug kunnen zijn.
Batje zal wel ongerust worden.’
‘En Klaas Vaak ook.’
‘Ja, die ook. Maar hij weet wel dat we soms lang wegblijven. Misschien stuurt hij
Moortje weer om ons te zoeken...
‘Kijk uit! Een botsing!’ schreeuwt Muk opeens. Uit het donker komt een fel licht
aangeschoten. Het is een ster met een lichtstraal achter zich. Rakelings langs de
ballon heen giert de ster door de ruimte.
Joe-oe-oe-ie-ie ... horen ze.
‘Wat was dat?’ vraagt Muk, nog wat bleek om zijn neus. ‘Ik weet het echt niet’,
zegt Puk, ‘maar het scheelde niet veel of we waren geraakt door dat ding.’
Plotseling komt er wéér een lichtstraal voorbij geflitst, en nog een. Het zijn er veel
die nu langs razen. Ze verdwijnen allemaal in de richting van de aarde. Nu Puk en
Muk goed kijken, zien ze dat er op elke lichtstraal een ventje zit met een toeter. Hij
draagt een leren tas aan een riem over de schouder.
‘Weet je wat het zijn?’ weet Puk ineens. ‘Het zijn vallende sterren. Als je een
vallende ster ziet, mag je een wens doen. En de vallende ster neemt die wens voor
je mee.’ ‘Vooruit Puk, wij schrijven ook een briefje met een wens
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erop’, zegt Muk. Maar hoe kom je hier aan papier? Na lang zoeken vindt Puk in zijn
jasje nog een oude brief van Neeltje de huishoudster* en ook een potlood. Vlug
schrijven ze aan Batje.
Beste Batje,
We zitten in jouw ballon en het weer verandert telkens. We hebben de weerkalender
nog niet gevonden, maar we zijn hem wel op het spoor. Zet de verrassing maar vast
klaar. Wij hebben ook nog een wens. Die geven we met de vallende ster mee. Die
wens is: de groeten aan Klaas Vaak. We komen gauw weer thuis.
Puk en Muk
Het briefje is klaar en nu kijken ze uit naar een vallende ster. In de verte zien ze een
lichtpuntje aankomen dat snel groter wordt.
‘Sturen, Muk! Dan mik ik de brief in zijn brieventas.’ Joe-oe-oe-ie-ie ... Het
postmannetje op de vallende ster flitst toeterend voorbij. Puk buigt zich ver voorover
en daar glijdt de brief in de tas. Het is gelukt. Snel verdwijnt de vallende ster naar
beneden. Die zal gauw op de aarde zijn. Als hij nu maar in het Sprookjesbos
terechtkomt. Maar dat zullen we later wel horen.
‘Puk, kijk eens! Ik zie een groot stuk kaas! En ik heb al zo'n honger!’

*

Neeltje komt voor in het boekje: Puk en Muk op de tandem.
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Om de kabouters heen is het nu donker, maar in de verte zien ze duidelijk een grote
kaaspunt op de wolken drijven. Muk begint meteen uit alle macht te duwen tegen de
ballonwand.
‘Meeduwen, Puk! Ik heb wel trek in een lekker stukje kaas!’ Maar Puk kijkt met
diepe denkrimpels in zijn voorhoofd. Tenslotte schudt hij nee.
‘Nee Muk, het is geen kaas. Het is de maan!’
‘De maan! De maan! Dat kan nooit! De maan is rond en dat stuk kaas daar heeft
twee punten. Zo hoort het. En straks is er één punt minder, want daar heeft Muk aan
zitten knabbelen.’
Puk lacht, want hij weet wel dat Muk eeuwig trek heeft.
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Steeds dichter naderen ze de bleke kaaspunt. Oei, wat wordt die groot. Nu ziet Muk
ook wel dat het geen echte kaas is. Maar de maan kan het ook niet zijn, denkt hij.
‘Het is een boot!’ roept hij. ‘Kijk het is een boot op de wolkenzee.’
‘Dan is het een maanboot!’ roept Puk.
‘Ach wat! Loop naar de maan met je maan.!’
Maar ze hoeven niet te lopen. Ze drijven er vanzelf naar toe. Het lijkt wel of de
maan hun ballon naar zich toe trekt. Nu zijn ze heel dichtbij en ze zien dat de maan
een gezicht heeft. ‘Jullie zijn net op tijd!’ horen ze een zachte stem zeggen. ‘Ik zag
jullie van ver aankomen en dacht, die mannetjes komen van ver. Die zullen wel graag
een praatje maken met het maantje voor ze gaan slapen.’
‘Mijn broertje dacht dat je een stuk kaas was’, vertelt Puk. ‘O, als je eens wist,
wat ik allemaal ben voor iedereen die naar me kijkt. Kijk, vanavond speel ik voor
boot. Zie je me schommelen op de wolkenzee? Weet je wat? Stap eens uit en maak
je ballon maar vast. Dan kun je in de maanboot lekker uitrusten.’
‘Maar waarom ben je niet rond?’ vraagt Muk. ‘Je hoort toch rond te zijn?’
Stilletjes glimlacht de maan en hij schommelt nog wat meer. ‘Ik ben in het eerste
kwartier’, zegt hij geheimzinnig. ‘Dan schijnt de zon dwars op de maan. Snap je?’
Nee, ze snappen er niets van...
Opeens zegt Puk: ‘Weet je misschien waar de weerkalender is, maantje?’
‘Ik zie nooit een weerkalender. Die heb ik niet nodig. Ik verander elke week één
keer. De mensen kunnen dat zien in een zakboekje.’
‘Waar is de sultan?’ vraagt Puk opnieuw.
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‘De sultan? Ja, die is er nog wel. Maar waar hij uithangt, weet ik niet. Hij is zo snel.
Je weet immers dat hij op een vliegende wolk zit. Houd zo iemand maar eens bij!’
Puk en Muk zijn in de maanboot geklommen en laten zich lekker wiegen op de
wolken. Muk heeft zelfs een vishengel in de maanboot gevonden en hij probeert in
de wolkenzee een vis te vangen. Maar hij vangt niets, zelfs geen vliegende vis. Puk
zit te zingen:
‘Hoe zie-za-zoe-zacht glijdt mijn bie-ba-boe-bootje
op 't spie-spa-spoe-spiegelend mie-ma-moe-meer...’
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Opeens is er een avondsterretje neergestreken op hun eigen ballon. Het kleine ding
flonkert als kristal.
Uit een blinkende trompet klinkt een vrolijk wijsje:
‘Het is uit, rettettet,
het is uit met de pret,
alle kinderen gaan naar bed,
Klaas Vaak strooide net
alle oogjes...
toetoetoe...’

O, kijk eens! Zou Klaas Vaak hierboven bij Puk en Muk ook geweest zijn?
Onzichtbaar en onhoorbaar? Met het slaapzand? Want Puk en Muk liggen al lekker
te slapen. En wie heeft nog zijn duim in zijn mond?
‘M, m, m’, doet Muk. Hij droomt juist dat er nog één grote slagroompunt voor hem
op de schaal ligt. Net als hij wil happen krijgt hij een duw.
‘Muk! Muk! Word wakker! De maan is weg!’
Wat nu weer? Het is daarboven in de lucht ook telkens wat anders. Muk bromt,
want waar is de taart nu? Hij ziet hem nergens. Hij kijkt om zich heen. Ze zitten weer
in hun ronde ballonkamertje.
Wat is er gebeurd? Ze weten het niet, maar ze merken dat ze weer in hun ballon
zitten. De maan is niet meer te zien. Ze kijken door het raampje naar buiten. De nacht
is voorbij. Het begint licht te worden.
Puk en Muk doen het raampje open om frisse lucht te krijgen. Opeens strijkt er
een zachte natte verfkwast over hun
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gezicht. Ba, wat is dát nu? Een brede veeg roze waterverf loopt dwars over hun
gezicht.
Dan horen ze boven zich een schaterlach.
‘O, wat prachtig! O wat heerlijk!’ horen ze roepen.
Ze kijken naar boven en daar zit boven op een wolk een meisje te gieren van het
lachen. Als ze het beteuterde gezicht van de dwergen ziet, vraagt zij vriendelijk:
‘Vinden jullie het ook mooi?’
‘Nee, helemaal niet’, moppert Puk, ‘wat moet dat betekenen? Wie ben jij?’
‘Zie je dat niet? Ik ben Rosa. En zo heet ook de verf die ik maak. Kijk, hier staat
het: rosa.’
‘Maar waarom moet je ons gezicht schilderen?’
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‘Omdat ik zorg voor het morgenrood. Kijk maar om je heen. De zon gaat op en nu
wordt alles mooi roze. Als je wacht, is straks het roze van jullie gezicht weer
verdwenen. Dan ben je helemaal wakker, maar het mooiste van de dag is dan ook
voorbij.’
‘Zeg Rosa, is er niet een rijmpje met morgenrood?
Morgenrood, regen in de sloot.’

‘Fout! Fout! Dat rijmpje hoort bij mijn zusje. Dat is het avondrood.
Avondrood, regen in de sloot.’

‘Hoe is het dan bij jou?’
‘Mijn versje is:
Morgenrood, mooi weer aan boord.’

‘Het is een aardig versje, maar het rijmt niet’, zegt Muk.
‘Denk je dat we vandaag mooi weer krijgen?’
‘Natuurlijk, anders zit ik hier toch niet!’
Maar even later verbleekt heel de roze hemel. Het is volop dag geworden.
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In de barre kou
‘Ik ben benieuwd of we nu de sultan te pakken krijgen’, zegt Puk.
‘Wat is een sultan eigenlijk?’
‘Dat is een soort koning uit oosterse landen.’
‘O, dan woont hij hier niet’, zegt Muk heel beslist. ‘Ik vind het hier knap koud
worden. En het liefst zou ik de andere kant opgaan. Ik denk dat hier eerder een ijstan
woont dan een sultan.’
Muk heeft wel gelijk. De zeepbel zweeft over een land van ijzige kou. De dwergen
zien de zon niet meer, en toch is er een vreemd licht aan de hemel. Het is erg stil hier
in dit
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koude land. Het lijkt wel of er gordijnen van licht wapperen aan de hemel. Die
gordijnen hebben allerlei kleuren: rood, goud, groen, dan weer paars en wit. De
kleuren golven heen en weer en toch is er geen wind. Het is net of het grote vlammen
zijn in een haardvuur. Ze zijn in het land van het noorderlicht. Zo iets hebben ze nog
nooit gezien. Door de koude zakt de ballon steeds sneller. Beneden ligt een dikke
laag sneeuw. Juist als Puk en Muk denken dat ze daarin terecht zullen komen, komt
er over de golven van het noorderlicht een arreslee aan. Een sneeuwwitte ijsbeer
trekt de slee. De belletjes om zijn hals tinkelen vrolijk. En op zijn rug zit een koetsier:
een pinguïn met een deftige zwarte jas en een witte buik.
‘Hallo!’ roept hij. ‘Wie zijn jullie en waar gaat de reis naar toe?’
‘Wij zoeken de sultan met de weerkalender!’
‘Sultan? Nooit van gehoord. En een kalender hebben we niet nodig. Het vriest
hier altijd. Maar weet je wat? Stap in de arreslee. Dan brengen we jullie bij koning
Kristal. Want met dat rare bolletje van jullie zul je niet ver komen.’ Puk en Muk
stappen maar wat graag in die mooie slee. De koetsier knalt met de zweep en de
ijsbeer rent met grote sprongen over de golven van het noorderlicht. De dwergen
moeten zich goed vasthouden, want soms lijkt het wel de achtbaan op de kermis.
Van grote hoogte suizen ze naar beneden en in de bochten begint de slee te slippen
zodat ze in het rond zwieren. Maar het kan allemaal geen kwaad, want hier is geen
enkele boom waar ze tegen kunnen botsen. Steeds verder dalen ze tot ze terechtkomen
op een grote sneeuwvlakte. Recht voor zich zien ze een berg, een echte ijsberg.
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De pinguïn laat de slee stoppen bij een grote ijspoort. ‘Ga hier maar gerust naar
binnen. Dit is het paleis van koning Kristal. Die kan jullie misschien de weg wijzen
naar de sultan, want hij weet heel veel.’
Puk en Muk zetten hun kraag op, maar dat helpt niet veel. Hu, wat is het hier koud.
Waren ze maar thuis bij Klaas Vaak, lekker bij de warme kachel.
Toch is het paleis erg mooi. De muren zijn van blauwgroen doorzichtig ijs. Aan
het plafond hangen prachtige ijspegels. Er hangen ijsklokjes zo dun als glas en die
tinkelen zacht tegen elkaar als de dwergen in de buurt komen. De vloer is van
spiegelend ijs. Daar glijden ze vanzelf op verder. Steeds dieper glijden ze het paleis
in en ze komen niemand tegen.
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Nu moeten ze weer door een hoge deur en dan zijn ze in de grote ijszaal.
Daar zien ze een sneeuwwitte oude man zitten. Op zijn hoofd draagt hij een kroon
van ijskristallen. Hij moet wel de koning zijn. Puk en Muk glijden langzaam naar
hem toe en buigen diep. Koning Kristal wenkt de kleine bezoekers bij zich.
‘Kijk, we krijgen bezoek.’ Zijn stem kraakt alsof die ook bevroren is. ‘Vertel eens.
Wie zijn jullie?’
‘Koning, wij zijn Puk en Muk van Klaas Vaak. We komen van Batje de tovenaar
en we zoeken de weerkalender.’
‘Ho, ho! Dat gaat te vlug. Dat kan ik met mijn koude verstand niet zo vlug
begrijpen. Jullie moeten mij alles ver-
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tellen, maar wel heel langzaam. Hatsjie!!! Nu word ik nog verkouden ook. Dat zal
wel komen van de warmte denk ik. Hebben jullie het ook zo warm?’
‘Nee koning, wij vernikkelen.’
Werkelijk, Puk en Muk hebben blauwe neuzen van de kou. ‘Wat vernikkelen is,
weet ik niet. Maar als je het koud hebt, weet ik er wel wat op. Ga maar eens zitten.
Hier. Op mijn sneeuwklompen.’ Ja hoor, koning Kristal draagt grote sneeuwklompen.
Puk en Muk klimmen erbovenop, maar het is niet erg warm aan hun broek.
‘Ik zal jullie wat warms te drinken geven. Zelf lust ik niets dan ijsthee. Maar hier
heb ik iets warms.’
Uit een ijsmuts haalt hij een theepot en Puk en Muk krijgen ieder een kop dampende
anijsmelk.
Vriendelijk kijkt koning Kristal toe terwijl ze drinken.
‘En?’ vraagt hij.
‘Het is heerlijk, koning Kristal.’
‘Het is geen thee, koning.’
‘Nee, natuurlijk niet. Het is melk. Wij drinken hier vaak ijsmelk. Dat is heel goed.
Maar onze gasten drinken graag iets warms. Die krijgen anijsmelk. Snap je?’
‘Ja’, zegt Muk, ‘ik begin al een beetje warm te worden.’ De hete anijsmelk maakt
de verkleumde dwergen weer warm en nu beginnen ze ook slaperig te worden. De
lege kopjes glijden uit hun handen en tegen elkaar gehurkt vallen Puk en Muk in een
diepe slaap.
Koning Kristal staat krakend op van zijn ijstroon.
‘Ze horen niet thuis in mijn rijk’, mompelt hij. ‘Die arme kereltjes hebben niet
eens een bontjas.’
Voorzichtig neemt hij de slapende mannetjes op en legt ze in de luchtballon. Dan
sluit hij het raampje goed af en op zijn
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sneeuwklompen glijdt hij over de ijsvloer. Hij gaat voor de poort van zijn ijspaleis
staan en houdt de ballon omhoog. Dan laat hij hem los en heel langzaam zweeft de
ballon door de lucht.
Kijk, nu gaat de zeepbel omhoog. Dat komt omdat Puk en Muk zo warm zijn
geworden van de anijsmelk. Twee kleine kacheltjes liggen erin te slapen en daardoor
kan de ballon stijgen. Langzaam zweven ze nu door de donkere poolnacht. Puk en
Muk slapen. Ze merken niet dat het begint te sneeuwen. Dikke sneeuwvlokken zakken
zachtjes door de lucht. Ze vallen ook op de zeepbel en daar blijven ze aan hangen.
Steeds dikker wordt de laag sneeuw die de ballon bedekt. Ook de paraplu is nu een
sneeuwscherm geworden.
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Nog steeds slapen de kabouters. Het is mogelijk dat de ballon te zwaar wordt met al
die sneeuw... Dan zal hij landen op de aarde. Maar de sneeuwbui duurt niet zo lang.
Gelukkig worden Puk en Muk na een paar uurtjes wakker. Wat is het donker in hun
ronde kamertje.
‘Muk? Zie jij iets?’
‘Nee Puk. Ik zie jou niet eens!’
‘Kijk dan eens door het raampje!’
‘Ik kijk al, maar ik kan ook niets zien.’
Ja, het raampje zit dicht. Het is bedekt met een zware lading sneeuw.
‘We moeten het raampje opendoen, Muk. We zitten onder de sneeuw, zie je wel?’
Het kost heel wat inspanning om het venster open te duwen. Maar dan valt opeens
de sneeuw naar beneden. De frisse lucht stroomt naar binnen en boven hen staat een
stralende zon!
Ze zijn weg uit het land van koning Kristal en overal zien ze de blauwe lucht. Dat
is toch heel wat prettiger dan al die kou.
De zon schijnt. Het wordt warmer. Het zonnetje blijft zijn best doen. Het wordt
heter. De zon straalt op de ballon. Het wordt snikheet. Puk en Muk puffen van de
warmte. Is er nergens schaduw? Een beetje sproeiwater van Kraantje-Lek zou nu
welkom zijn.
‘Aha!’ roept Muk. ‘Daar zie ik iets. Het is een wolk. En waar een wolk is, is
schaduw. Er op af, Puk. Duwen!’
‘Hola!’ zegt Puk na een poosje. ‘Snap jij dat Muk? Die wolk vliegt! Hij komt recht
op ons af.’
‘Een vliegende wolk? Kan dat dan?’
‘Ja zeker. Weet jij nog wie er op een vliegende wolk zat?
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Sultan Tulband de Zesde. Man, Muk, we hebben de sultan ontdekt. Nu zullen we
gauw de weerkalender hebben.’
Met grote snelheid nadert de wolk. En jawel. Daar zit hij dan. Boven op de wolk.
De echte sultan. Puk en Muk beginnen maar vast beleefd te buigen en te wuiven.
Maar de sultan kijkt strak voor zich uit. Hij doet alsof hij de dwergen niet ziet. Maar
ondertussen ...
‘Dat zijn twee aardige kleine kereltjes!’ denkt hij. ‘Die kan ik goed gebruiken als
knechten.’
Nu begint hij vriendelijk te praten.
‘Wees welkom, vreemdelingen, op mijn vliegende wolk. Zoals ik zie, komen jullie
van verre. In jullie luchtkasteel ben je hierheen gevoerd. Nu zijn jullie mijn gast. Ik
ben jullie gastheer, de Sultan van Ploef. Men noemt mij sultan Tulband de Zesde.
En mag ik ook de namen weten van mijn bezoekers?’
O, o, wat is de sultan deftig. Wat moet je met zulke namen als Puk en Muk?
‘Ahum, meneer de sultan, ik ben Puk van ... Klava...’
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‘En ik ben Muk van ... Schoppa...’
Puk geeft Muk een zetje en fluistert hem toe:
‘Jò, hoe kom je dáárbij? Hoe kom je aan Schoppa?’
‘Ja, dat is toch duidelijk’, fluistert Muk terug. ‘Klava komt van klaveraas. En
Schoppa van schoppenaas.’
‘Ach welnee, Muk, Klava komt van Klaas Vaak.’
‘Ooo, had dat eerder gezegd.’
De sultan doet net of hij niets gehoord heeft van het gefluister. Maar hij denkt: die
twee mannetjes zijn slim. Daar kan ik veel plezier van hebben.
‘Omdat ik jullie gastheer ben, mogen jullie een wens doen’, zegt de sultan.
‘Geef mij maar gauw een beker ijs met...’ begint Muk meteen, maar weer krijgt
hij een por van Puk.
‘Denk eerst goed na’, fluistert Puk weer, ‘denk aan Batje.’
‘Batje heeft geen ijs nodig ... hola, wacht eens, aha, nu weet ik wat je wilt wensen!’
‘Precies! Laat mij maar even praten, Muk!’
‘Grote sultan Tulband de Zesde’, begint Puk plechtig, ‘wij hebben een wens, maar
er is niemand die ons kan helpen. Daarom durven wij het gerust te wensen. Wij
zoeken ... de weerkalender!’
Aan het gezicht van de sultan kun je niets merken. Maar hij denkt: ‘Aha! Nu heb
ik je!’
‘De weerkalender ... nou, nou, dat is nogal wat ... Willen jullie mischien het weer
een heel jaar vooruit gaan voorspellen?’
‘Nee, heer sultan, het is voor tovenaar Batje in het Sprookjesbos. Hij wil weten
wanneer het goed weer is om te toveren.’
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‘Ja, ja’, zegt de sultan, ‘het beste weer om te toveren heb je 's nachts als het twaalf
uur is. Het staat precies op de kalender. Kijk, hier heb ik er een voor je.’
De sultan geeft Puk en Muk een oud stuk krant, versleten en gescheurd, met allerlei
vreemde tekens: Arabische letters.
‘Is dat de weerkalender? Het lijkt wel een oude krant!’ zegt Puk. ‘Ik kan er geen
letter van lezen. Is het Arabisch of zo?’
‘Natuurlijk! Van een sultan krijg je een Arabische kalender. Maar Batje de tovenaar
zal heel blij zijn met zo'n echte Arabische weerkalender. Zorg maar dat je deze
waardevolle kalender niet verliest.’
Muk zegt: ‘Ik zal hem wel zo lang bewaren. Ik kan dat goed. Weet je wat? Ik vouw
hem op en stop hem in mijn muts. Dan kan er niets mee gebeuren!’
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‘Nu kunnen jullie ook iets voor mij doen. Ik zou zo graag eens zien, hoe jullie in die
ballon zitten.’
Dat is heel gemakkelijk voor de twee ballonvaarders. Ze zullen wel eens voordoen
hoe je met zo'n luchtbel moet vliegen. Nu Puk en Muk de weerkalender hebben,
willen ze zo gauw mogelijk terug naar het Sprookjesbos. Het is boven bij de sultan
ook snikheet. De twee kabouters bedanken de sultan heel hartelijk. Ze willen verder
vliegen, maar de sultan houdt de paraplu vast. Hij is van plan de twee dwergen mee
te nemen naar zijn wolkenpaleis.
‘Die twee mannetjes zijn heel geschikt om de wolkenpluisjes in mijn paleis op te
rapen. Ze zijn vlug en hebben scherpe ogen.’
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Puk en Muk zitten intussen in de ballon, zodat ze niet kunnen zien wat er onder hen
gebeurt.
‘Ik vind dat we maar langzaam vliegen’, zegt Puk. ‘En of! Wat brandt de zon! Die
staat pal boven ons hoofd!’
‘Doe het raampje eens open, Muk! Dan krijgen we frisse lucht.’
Muk duwt tegen het raampje, maar wat hij ook doet er is geen beweging meer in
te krijgen. Het zit klem.
‘Hoe kan dat nu?’ vraagt Puk. ‘Zou het misschien komen door de hitte? Het wordt
steeds warmer.’
‘En het lijkt wel of de ballon ook groter wordt’, zegt Muk verbaasd. Werkelijk,
de ballon wordt groter, steeds groter,
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door de warmte van de zon. Steeds erger wordt de hitte. Steeds dikker de ballon. Hij
staat nu helemaal gespannen...
En dan ... plof...! Met een enorme klap spat de hele ballon uit elkaar. De stukken
vliegen in het rond en Puk en Muk vliegen mee. Door de klap duikelt de sultan de
wolken in: hij weet niet meer wat boven of onder is. Als hij weer overeind gekrabbeld
is, ziet hij zijn twee knechtjes naar de aarde zweven. Zonder ballon en toch zonder
ongelukken. Puk en Muk hebben nog juist op tijd de paraplu te pakken gekregen.
Wat een goed idee van Batje om die onder de ballon te binden. Nu doet hij dienst
als parachute en de twee dwergen zijn niet te zwaar voor een paraplu.
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‘Puk? Hoe vind je dat? We zakken naar de grond!’
‘Muk, we zijn er nog allebei. Ik ben blij, dat we bij de sultan weg zijn. Ik vertrouw
die man niet met zijn oude kalender. Heb je hem nog?’
Muk wil zijn muts afzetten, maar Puk schreeuwt:
‘Niet loslaten, jo! Anders ben je te gauw beneden en dat is niet gezond!’
Ja, ze moeten zich stevig vasthouden, want de parachute schommelt heen en weer.
De dwergen kijken telkens naar de aarde. Waar zullen ze terechtkomen?
‘Denk je dat dit de goede weg is naar het Sprookjesbos?’ vraagt Muk.
‘Ja, hoe weet ik dat nu? Denk je soms dat er weer een driesprong komt met een
bordje erbij: naar Batje?’
Ze zijn al een heel eind gedaald.
‘Kijk daar eens Muk! Zie je daar die inktzwarte streep? Wat zou dat zijn?’
Ja, daar is duidelijk een zwarte wolk, maar over de wolk loopt een rechte streep
van fel licht. Zo iets vreemds hebben ze op hun reis nog niet gezien. Het lijkt wel
een vliegveld in de nacht. De plu-chute daalt recht op de donkere wolk, naast het
felle licht.
BLIKSEMSTATION. In groene lichtletters staat dat op een groot bord. Over de
wolk loopt een dubbele streep van licht, net of het rails zijn. Op die lichtbaan staat
een locomotiefje te stomen met één wagentje erachter. Het vuur van de locomotief
sproeit vonken naar alle kanten, rode en gelevonken. Opeens flitst er een licht aan:
Kies uw richting! Vertrek over vijf minuten!
‘Zouden ze ook de richting van het Sprookjesbos hebben?’ vraagt Muk.
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‘Even kijken’, zegt Puk. ‘Hier is een hele lijst. Grote-Mensen-land; Hoge Bergen.
Ja, kijk broer, hier: Sprookjesbos! En een knop ernaast. Ik zal er maar eens op
drukken.’ Puk duwt de knop in en nu gaat er een groene lamp telkens aan en uit; heel
vlug achtereen.
‘Kom’, zegt Puk en hij trekt Muk mee het wagentje in. Even duurt het nog en ze
kijken naar al die lichten om hen heen. Zo ziet een bliksemstation eruit. Opeens
begint de fluit van het locomotiefje te gillen. Dan komt er een schok. Puk en Muk
tuimelen haast uit het karretje, maar ze grijpen zich nog bijtijds vast aan de rand.
De bliksemtrein schiet vooruit. Het kraakt en knettert onder
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de wielen en de vonken spatten opzij als blauwe sterren. En daarmee begint de wildste
reis die Puk en Muk ooit gemaakt hebben. Het lijkt wel of ze in een achtbaan met
botsautotjes zitten. De bliksem kiest de weg naar het Sprookjesbos. De lichtstraal
duikt naar beneden van links naar rechts, van de ene hoek naar de andere. Het
bliksemtreintje raast over de lichtbaan, schokt bij de scherpe hoeken, de stoomfluit
giert, het rommelt en knettert overal. Puk en Muk worden heen en weer gesmeten in
hun karretje. De reis duurt maar een paar seconden en toch lijkt het of ze wel een
uur in die verschrikkelijke bliksembaan zitten. Er volgt één harde klap en dan is er
stilte... Het treintje is verdwenen en ook de lichtbaan en de zwarte wolk. Het is
doodstil...
Puk en Muk houden zich nog stevig vast, maar er is geen wagentje meer: het is
de bliksemafleider op het huis van Batje...
Batje is de hele dag thuis geweest. Hij heeft het onweer zien aankomen en de
ramen dichtgedaan. Hij hoeft niet bang te zijn, want op zijn dak staat een hoge
bliksemafleider. Die heeft hij er zelf opgezet.
Voor de zesde keer leest hij de brief: Beste Batje, we zitten in jouw ballon ... Het
is de brief van Puk en Muk die met een vallende ster is meegekomen. Dat was
gisteravond. Toevallig ging Batje om twaalf uur naar buiten om te zien of het goed
toverweer zou worden. Telkens zag hij toen heldere lichtjes uit de hemel vallen.
Plotseling kwam één van die lichtjes recht op zijn huisje af. Batje wilde al naar binnen
vluchten, maar met een snelle zwaai flitste het licht langs hem heen.
Toen was het weer donker. Maar aan zijn voeten lag een brief ... de brief van Puk
en Muk.
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Nu leest hij de brief voor de zesde keer, maar dan hoort hij een geweldig gekraak en
een ratelende klap. Hij schrikt overeind. Hij ruikt een scherpe brandlucht. Oei, de
bliksem is bij mij ingeslagen! denkt hij. Gauw gaan kijken. Batje holt naar buiten en
blijft met open mond staan.
Nee maar, dat zijn Puk en Muk die daar aan de punt bengelen. Zijn dat even twee
handige bliksems!
‘Wacht jongens, ik kom!’ roept Batje en hij klautert het dak op om Puk en Muk
te helpen.
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De vliegende koffer
O, o, wat hebben Puk en Muk veel te vertellen. Batje slaat telkens zijn handen ineen
van verbazing. Wie had toch ooit kunnen denken dat je met een zeepbel zo ver kunt
reizen.
‘En nu heb ik nog iets voor je’, lacht Muk geheimzinnig. ‘Je kunt het lezen en
toch zit het niet in mijn hoofd maar erop!’
Batje peinst en piekert.
‘Je gedachten zitten in je hoofd. Die kun je soms wel lezen. Je muts staat op je
hoofd, maar die kun je niet lezen. Ik geef het op.’
Dan zet Muk zijn puntmuts af en haalt de oude krant eruit, die hij van de sultan
heeft gekregen.
Och, wat is die Batje blij.
‘Het is echt Arabisch’, zegt hij. ‘Ik heb een toverwoordenboek, daar kun je elke
taal in opzoeken. Luister: hier in de krant staat: El hadasj hedzja chawah. Even
opzoeken. Misschien staat er wel: morgen schijnt de zon! Even opzoeken, hoor. Ja,
hier heb ik het: El hadasj hedzja chawah ... je neus staat scheef...
Zou zo iets wel op een weerkalender staan? Ik geloof dat de sultan ons voor de
gek houdt. Zou hij soms toch een oude krant hebben meegegeven?’
‘Het was een rare sultan. Misschien was hij de weerkalender al lang kwijt!’
‘Als dat zo is, kun je de weerkalender alleen vinden in het Grote-Mensen-land.
Daar zijn jullie misschien al vaker geweest?’
‘O ja, als je over de Hoge Bergen bent, kom je vanzelf in
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het Grote-Mensen-land’, zegt Puk. ‘Maar als we erheen moeten lopen, duurt het zo
lang.’
‘Daar heb ik al wat op gevonden’, lacht Batje. ‘Kom maar eens mee.’
Puk en Muk zijn erg nieuwsgierig wat Batje voor hen heeft uitgedacht. Ze lopen
achter hem aan verder het Sprookjesbos in. Het onweer is voorbijgetrokken, en nu
is het sultans-weer: de zon schijnt. Batje loopt voor hen uit over een smal pad. Opeens
blijft hij staan en wijst naar een naambord:

‘Hier woont de man die je hebben moet’, zegt Batje. ‘Ga er maar gerust heen. Ik mag
niet verder, want ik moet in mijn eigen toverland blijven!’ Plotseling klinkt er een
gesis en Batje verdwijnt in een rookwolk.
Puk en Muk kijken een beetje angstig rond. Van Batje zien ze geen spoor meer
en ze vragen zich af waar dit pad naar toe gaat. Maar als ze de weerkalender willen
vinden, zullen
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ze toch iets moeten ondernemen. Ze besluiten het erop te wagen en op bezoek te
gaan bij meneer S. Pook.
‘Wat gek’, lacht Muk, ‘S. Pook. Zou die nou Pook heten of een spook zijn? En
weet jij wat een essem is?’
‘Nee, ik weet wel wat een idee is’, zegt Puk, ‘maar ik heb geen idee...’
‘Stil, luister’, zegt Muk, ‘ik hoor hamerslagen.’
Ze blijven even staan om te luisteren. Waar komt dat lawaai vandaan? Voorzichtig
lopen ze verder. Waar het pad een bocht maakt, zien ze een brede diepe grot. Daaruit
klinken de hamerslagen. Een grote sterke man is met een hamer aan het werk. Puk
en Muk blijven op een afstand staan. De man heeft zwarte handen en zijn gezicht zit
vol roetvegen. In de grot brandt een vuur. Het zal er wel erg heet zijn. Er staat een
aambeeld. Op de grond liggen stukken ijzer en hoef-ijzers en tegen de muur staan
karrewielen. Deze meneer Pook is een smid.
‘Hallo! Meneer Pook!’ roept Puk zachtjes.
Klink-klonk-klink-klonk... De smid hoort niets. Wie altijd zoveel lawaai maakt,
hoort op het laatst niet meer zo goed.
‘Meneer Pook! Meneer Pook!’
Toevallig kijkt de smid op en hij ontdekt de twee dwergen. Hij zet zijn zware
hamer neer en veegt zijn handen af aan zijn leren schort. Dan zegt hij:
‘Jullie komen precies op tijd. Ik heb het net af. Jullie zijn toch Puk en Muk
nietwaar? Van Batje?’
Puk knikt ja voor het eerste deel en Muk schudt nee voor het laatste deel. Hij
vertelt dat ze niet van Batje zijn, maar van Klaas Vaak.
‘Batje heeft jullie naar mij gestuurd, maar wie ik ben, heeft
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hij niet gezegd. Ik ben Stoffel Pook. Ik ben ideeën-smid. Soms krijg ik een idee, en
dan maak ik dat.’
‘Waarom staat er dan bij je naam: essem idee?’
‘Kun je een geheim bewaren? Je mag het alleen aan Klaas Vaak vertellen. Essem
idee: dat zijn vier letters: es-em-ie-dee: S M I D . Weet je nu wat ik ben? En voor
jullie heb ik iets heel bijzonders gemaakt.’
De smid loopt naar achter in zijn grot en komt terug met een grote koffer. Het is
een zwaar ding, want hij is van staal gemaakt, dat blauw glanst in het licht. Het deksel
is gebogen en opzij zitten twee hengsels.
Stoffel zet de kist op de grond en doet het deksel open. De koffer is groot genoeg
voor twee dwergen als Puk en Muk. ‘Let goed op’, zegt de smid, ‘dit is een vliegende
koffer. Kijk, hier beneden zit een motortje en als je op deze knoppen duwt, kun je
de koffer sturen waarheen je maar wilt. Dan zijn hier nog vakjes waar allerlei dingen
in zitten die je goed kunt gebruiken. Ik heb gehoord dat jullie de weerkalender zoeken.
Zie je, met deze vliegende koffer kun je veilig
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om de wereld vliegen. En hij brengt je altijd waar je wezen moet.’
Puk en Muk zijn vol verbazing over dit nieuwe vliegtoestel. Ze hebben al met
allerlei apparaten gevlogen, maar dit hebben ze nog niet meegemaakt. Stel je voor,
zo'n zwaar ding! Hoe kan dat in de lucht blijven? Maar ja, als Stoffel het zegt, zal
het wel zo zijn.
‘Kom Muk, we stappen in en dan gaan we eerst wat oefenen. Misschien komt de
koffer helemaal niet van de grond.’
De twee dwergen stappen in de stalen kist. Die is heel wat degelijker dan de dunne
zeepbel van Batje. En ze kunnen er fijn in zitten op de lage bankjes.
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‘Zitten jullie goed?’ vraagt Stoffel. ‘Zullen jullie de groeten doen aan Batje en aan
Klaas Vaak?’
‘Ja zeker Stoffel! Maar we vliegen nog niet!’
Nu duwt Puk op het startknopje en opeens begint de koffer te zoemen en te
brommen als een dikke hommel. Langzaam gaat de koffer met Puk en Muk omhoog.
Brommend stijgt het zware ding boven de bomen en als ze naar beneden kijken, is
de figuur van Stoffel nog maar een stipje voor zijn grot. Hij zwaait uit alle macht,
maar ze vliegen nu zo snel dat hij al gauw niet meer te zien is.
De reis is begonnen. Puk en Muk snorren over het Sprookjesbos. Muk heeft een
verrekijker ontdekt en zoekt nu naar het land van Klaas Vaak. Hij ziet het niet. In
plaats daarvan vliegen ze naar het land van de Grote Mensen.
‘Hoe vinden we ooit de weerkalender?’ vraagt Muk.
‘O, dat is heel eenvoudig’, zegt Puk. ‘Als je steeds maar doorvliegt, kom je er
altijd, want de aarde is rond. Alleen duurt het tamelijk lang. Dit is wel een heerlijke
vliegkist.’ Van plezier steekt hij zijn paraplu omhoog en begint te zingen.
Intussen vertelt Muk wat hij allemaal ziet.
‘Puk, daar heb je de Hoge Bergen, allemaal met sneeuwmutsen op. En daar ligt
een dorp is een dal. Ik zie een kerktoren en ik zie een kapot kasteel.’
‘Wat? Een kapot kasteel?’
Puk buigt zich voorover om dat kapotte kasteel ook te zien. ‘Dat is een oude burcht,
Muk. Heel lang geleden woonden daar ridders. Maar die zijn al lang weg. De mensen
keken niet meer om naar zo'n burcht. Na een tijd stortte het dak in of viel een toren
om. En nu is er niets meer over dan een ruïne.’
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‘Een lawine?’
‘Nee, dat is iets anders. Een ruïne.’
Puk vertelt er nog meer van. Even later vliegen ze over een grote Turkse stad. Dat
is iets geweldigs. In deze stad zien ze gebouwen met koepels en heel slanke torentjes
ernaast. Het lijkt wel of alles van goud is, zo glinstert het in de zon. Maar ze zien
ook een stadsdeel met heel nauwe kronkelige straatjes.
‘Weet je wie de baas was in deze stad?’ vraagt Puk.
‘Vertel eens. Jij weet zo veel.’
‘Dat was de sultan.’
‘Wat? De sultan van Ploef?’
‘Nee hoor, die zit op de wolken. Maar hier woonden echte sultans. In prachtige
paleizen.’
Dan begint Puk te vertellen over de sultans van vroeger. Hij vertelt een van de
sprookjes uit Duizend-en-één-nacht. Muk vindt het verhaal prachtig. Nu duurt de
reis ook niet zo lang.
Er is een heleboel te zien in de landen waar ze overvliegen. Puk vindt dat het
langzaam aan tijd wordt dat ze gaan
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landen. Hij wil wel eens wat rondlopen na al dat zitten. Ze kijken uit naar een geschikt
plaatsje.
‘Daar’, wijst Muk, ‘naast dat grote dier! Zo'n groot dier heb ik nog nooit gezien.’
Muk stuurt de koffer in de juiste richting, maar het gaat toch niet helemaal naar
wens. In plaats van naast de olifant, landen ze boven op de brede nek van het
reusachtige dier.
‘Nu krijgen we toch nog een gratis ritje’, roept Puk.
Jobbel, de olifant, kijkt vreemd op van de rare vracht. Hij is gewend om
boomstammen voort te trekken. Dan zit zijn baas, de kornak, op zijn nek om hem te
sturen. Maar dit vreemde hoekige ding. Wat moet hij ermee? Daar gaat zijn lange
slurf al omhoog en hij pakt de koffer bij het hengsel. Puk en Muk hebben nog maar
net de tijd het deksel dicht te klappen. Nu zitten ze veilig in hun ijzeren huisje. En
dat is maar goed ook.

Jos Haens, Puk en Muk vliegen om de wereld

64
Jobbel begint te lopen. Hij heeft kennelijk een idee gekregen. Stap voor stap sjokt
hij in de richting van de rivier. Daar gaat hij elke dag heen om zich lekker te wassen.
Maar in de rivier leeft ook een grote vijand van Jobbel. Dat is Krako, de krokodil.
Van hem moet de olifant niets hebben. Die heeft een muil met rijen scherpe tanden.
Als hij iets tussen zijn kaken heeft, laat hij het niet meer los. In de verte ziet Jobbel
de krokodil al liggen. Half in het water. Zijn muil heeft hij al ver open. Net of hij
wacht op zijn maaltijd. Wacht maar, denkt Jobbel, ik heb een lekker hapje voor je.
Maar het is wel vlees in blik.
Krako ziet de olifant komen en nog verder gaat zijn bek open. Hij heeft nog nooit
meegemaakt dat de olifant een hapje voor hem meebrengt. Maar Krako lust alles en
hij heeft een flinke honger.
Jobbel gebruikt zijn slurf als hijskraan en tilt de koffer boven de muil van Krako.
Daar laat hij hem vallen.
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Klap ... de kaken slaan dicht. Jobbel kijkt gespannen toe, hoe Krako dit lekkere toetje
naar binnen zal werken. Maar de gevolgen zijn verschrikkelijk. Krako maalt met zijn
kaken over de stalen koffer en opeens spuwt hij de hele koffer uit zijn bek, hoog de
lucht in. En tegelijk met de koffer vliegt er een hele rij scherpe tanden mee. Het halve
gebit van Krako schiet versplinterd de lucht in.
Jobbel weet niet hoe snel hij moet maken dat hij wegkomt. Zo'n woedende krokodil
is tot alles in staat. Maar voor Puk en Muk komt het goed uit dat ze worden afgevuurd
uit de bek van Krako. Nu zijn ze aan een groot gevaar ontsnapt. Ze spreken af dat
ze voortaan wat voorzichtiger zullen zijn in dit land met zulke grote dieren.
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Eindelijk vinden ze een plek waar beslist geen enkel dier te zien is. Daar besluiten
ze uit te rusten en een dutje te doen. Overal is het stil. Dan klappen ze het deksel van
de koffer dicht. Muk wil nog wat praten, maar Puk slaapt al bijna. Hij geeuwt: ‘Klap
nu eens even je mondje toe. Ik ben moe.’
Nog even en dan vallen ook zijn ogen dicht.
Grrr ... grrr ... krrts ... krrts...
Puk wordt wakker. Hij schrikt op. Hij luistert. Weer dat geluid, gegrom en gekras.
Hij stoot Muk aan:
‘Word wakker jongen. Er is iets’, fluistert hij.
‘Wat? Krijgen we friet? Ik droomde dat we puddingbroodjes kregen. Lust jij die
ook? Hé? Waar zijn we?’
Nu is Muk pas goed wakker.
‘Stil zijn Muk. Ik hoor iets bij onze koffer.’
Luister! Opnieuw horen ze: grrr ... oew ... En opeens wordt er tegen de vliegende
koffer geslagen. Puk kijkt door het sleutelgat van de kist en schrikt. Vlak voor zijn
oog ziet hij twee groenblinkende katteogen. Maar ze zijn niet van een klein poesje.
‘O, o, Muk! Wat er nu toch te zien is. Kijk jij ook eens!’ Hij maakt plaats voor
zijn broertje en nu kijkt Muk door het sleutelgat. Muk schrikt zich wild, zodat hij
met zijn hoofd tegen het deksel van de kist slaat.
‘B ... b ... beest ga weg!’ bibbert hij heel bang.
‘Het is een tijger’, zegt Puk, ‘en hij heeft geroken dat wij in de koffer zitten.’
‘Maar wij ruiken helemaal niet lekker’, zegt Muk. ‘Kun je hem dat niet vertellen?’
‘Misschien denkt hij dat we apen zijn’, veronderstelt Puk.
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‘Kan niet’, zegt Muk, ‘apen hebben toch staarten!’
‘We moeten gauw iets bedenken’, zegt Puk. ‘Eerst zullen we het deksel een klein
beetje optillen.’
‘Ja, dat doen we’, zegt Muk, ‘en dan schreeuwen we heel hard. Zou hij dan
schrikken en wegrennen?’
‘Nee’, schudt Puk, ‘ik denk dat ik iets beters weet. Let maar eens op.’
Hij voelt onder het zitbankje. Daar heeft Stoffel Pook allerlei handige zaken
opgeborgen. Die komen nu mooi van pas. Kijk eens, daar heeft Puk een vuurpijl.
Die moet dienen als ze in nood zijn. In nood zijn ze nu zeker. Puk maakt de vuurpijl
vast aan de punt van zijn paraplu.
‘Jij moet helpen, Muk!’
Ze tillen het deksel een beetje omhoog. Onmiddellijk komt de grote tijger snuffelen
bij de opening. Dat hapje daarbinnen lijkt hem wel wat. Dat kun je aan zijn gegrom
horen. Puk steekt de paraplu met de vuurpijl een stukje buiten de kist. De staart van
de tijger staat recht omhoog. Zie je, daar komt het lekkere hapje vanzelf, denkt de
tijger. Met open-
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gesperde bek staat hij klaar om aan zijn maaltje te beginnen. Intussen heeft Puk een
lucifer aangestreken en bij de vuurpijl gehouden. De lont begint te branden. Het sist
en rookt.
‘Ja!’ roept Puk opeens en hij steekt de paraplu recht naar voren.
Beng! ... een oorverdovende knal ... vuur en rook en geknetter! De grote tijger
maakt met een sprong rechtsomkeer en rent weg met de staart tussen de benen.
Intussen hebben Puk en Muk het grootste plezier en ze zijn geweldig trots dat ze een
tijger verdreven hebben zonder geweer. Nu ja, de paraplu was ook een soort geweer.
‘Puk, we moeten maken dat we uit dit circusland wegkomen!’ zegt Muk.
‘Circusland? Hoe kom je daarbij?’
‘Het zit hier vol olifanten en tijgers. Die heb je in het circus ook.’
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Opeens stoot Puk zijn broertje aan.
‘Het circus is nog niet afgelopen, Muk. Kijk eens, wat daar aankomt!’
Je moet hier in India ook overal op letten. Dat merken Puk en Muk wel. Een grote
groene slang komt aangeschuifeld. Zijn gespleten tong glijdt in en uit zijn bek. Hij
heeft de dwergen ontdekt en meent misschien dat het muizen zijn. Met valse kille
ogen bekijkt het monster zijn prooi. Hij verlamt daarmee het dier dat hij wil
verslinden. Maar Puk en Muk zijn beslist geen muizen, net zo min als ze apen zijn.
Vlak voor het dier bij hen is, laten ze met een klap het deksel vallen.
‘O Puk, wat eng’, bibbert Muk, ‘blijven we nou altijd hier in het circus?’
‘In het circus treedt een slangenbezweerder op. Die maakt ze tam.’
‘Ik geloof niet dat deze slang zweren heeft. Hij zal wel niet tam zijn. Kunnen we
niet gauw wegvliegen?’
Maar het is al te laat. Deze slang is een listig dier. Hij wikkelt zich rond de
vliegende koffer om die in elkaar te drukken. Dat wil hij tenminste. Maar een stalen
kist knijp je zo maar niet fijn. De slang trekt zich helemaal samen. Het helpt niet. Na
een poosje wordt hij moe. Nu beginnen Puk
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en Muk tegen het deksel van de kist te duwen. Het gaat heel moeilijk. Ze moeten
met hun rug tegen de bovenkant duwen en langzaam gaat het deksel wat omhoog.
De slang voelt dat hij uitgerekt wordt. Steeds verder gaat het deksel open en de slang
wordt langer en dunner. Opeens klapt het deksel helemaal open en de slang wordt
zo slap als een elastiekje. Nu vinden Puk en Muk dat het hoog tijd wordt de benen
te nemen, of tenminste de koffer te nemen.
Ze laten de slang liggen en stijgen snel weer op.
Als ze al flink hoog zijn, roept Muk naar beneden:
Je kunt beter een baantje zoeken als tuinslang!’
Ja, nu durft hij weer.
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Nog verder van huis
Beste oom Klaas,
Nu zijn we hier en we kunnen u een brief sturen.
Met ons gaat het goed en met u? En met iedereen?
We zijn naar Batje de tovenaar geweest om de weerkalender te zoeken. Hij heeft
een ballon gemaakt voor ons van een zeepbel. Daarmee zijn we door de hele lucht
gevlogen. Maar de weerkalender was een oude krant. Nu hebben we een vliegende
koffer en daarmee komen we naar huis. Maar eerst zijn we hier. Puk zegt: in Australië.
En hij zegt ook: nu zijn we tegenvoeters. Hoe kan dat nou? Dit gekke beest neemt
de brief mee. In zijn eigen brieventas. Dag allemaal,
Muk en Puk
In hun vliegende koffer hebben ze weer een lange vlucht gemaakt. Zelfs heel ver
over de zee. Nu zijn ze in het verste land van de wereld: Australië. Omdat de aarde
rond is, kun je zeggen dat je met je voeten staat tegen die van de mensen in Australië.
In dat land zien Puk en Muk dieren die ze nog nooit eerder hebben gezien. Het
leukste vinden ze de kangoeroes. Nauwelijks zijn ze geland, of met grote sprongen
komt zo'n dier op hen af.
‘Kijk Puk’, zegt Muk, ‘daar heb je een knutselbeest.’
‘Knutselbeest? Hoe kom je daarbij?’
‘Zie je dan niet dat ze zo'n dier in elkaar geknutseld hebben? Een stuk hert, een
stuk konijn, een stuk haas, en een stuk postbode!’
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‘Als hij voor postbode speelt, kan hij wel een brief meenemen voor Klaas Vaak. Die
zal blij zijn als hij iets van ons hoort.’
‘Ik zal die brief wel even schrijven’, zegt Muk, ‘als jij maar zegt wat erin moet
staan.’
‘Gewoon: je begint te zeggen waar we zijn...’
‘Nu zijn we hier ... ja, dat heb ik, verder?’
En zo schrijft Muk de hele brief vol. Puk tekent er nog gauw een kangoeroe bij,
anders weet Klaas Vaak nog niet, wat voor gek beest de brief meeneemt.
Op de envelop komt het adres:
De heer Klaas Vaak
Derde Straatje achter Luilekkerland Nummer 100
5041 DT Klaas-Vaak-land
Muk stopt de brief in de buidel van de kangoeroe.
Meteen begint het dier te lopen. Nee, het is geen lopen. Hij maakt zweefsprongen
met zijn achterpoten. In een paar tel-
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len is hij honderden meters ver. Muk moet erom lachen.
‘Als ze er ook maar een goede rem in geknutseld hebben’, zegt hij, ‘anders vliegt
hij over het postkantoor heen.’
‘Als wij de kalender willen vinden, moeten we niet hier in Australië blijven. We
moeten verder vliegen langs de ronde aardbol tot we weer bij de Hoge Bergen zijn.’
‘Je zegt het maar Puk. Met mij kun je alle kanten uit.’
‘Ja, maar welke kant is de goede?’
‘We zijn over de zee gekomen, dan moeten we ook weer over de zee terug,’
En zo vliegt het tweetal in hun koffer weer verder, maar nu over de eindeloze zee.
Golven, water, lucht ... niets anders. Het duurt lang.
‘Ik weet een raadseltje’, zegt Puk opeens.
‘Ken ik al lang!’ zegt Muk. ‘Dat van die pijp zeker?’
‘Nee. Het gaat zo:
Als je het woordje goed raadt
dan raad je het verkeerd.
En als je het woordje verkeerd raadt
dan raad je het goed.’
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‘O, jongen, dat is gemakkelijk ... eh ... eh ... als je het goed raadt ... ik weet niet eens
wat ik moet raden.’
‘Nou, denk er maar eens over na. Dan mag jij eerst mij een raadseltje opgeven.’
‘Ja, dat is goed Puk. Even denken. Dat van die pijp ken je al. Nee wacht, ik weet
er nog een. Wat gaat er over de gracht en staat toch stil?’
‘Dat kan nooit! Iets wat gaat, kan niet stilstaan!’
‘O toch wel! Zal ik het zeggen...?’
‘Ja, toe maar!’
‘Een brug!’
‘Een brug? ... och ja, dat ik daar niet aan gedacht heb. Die gaat over de gracht ...
ja, die is leuk zeg! En weet je die van mij nu ook al?’
‘Nee, dat raad ik zeker verkeerd!’
‘Nee, je hebt het al geraden. Verkeerd, dat is het goede woord. Nou Muk, dat is
geweldig hoor. Maar kijk daar eens in het water: een eilandje.’
Puk wijst op een donkere plek in de zee.
‘Daar kunnen we wel even landen om uit te rusten.’
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‘Het ziet er glad uit, Puk. Het water spoelt er telkens over heen. We moeten zorgen
dat we er niet afglijden met onze koffer.’
‘O, daar weet ik wel wat op. Let op. Ik bind een vork aan de paraplu, dan blijven
we vanzelf haken. Ik prik de koffer gewoon vast.’
De vliegende koffer daalt op het eilandje. Zo'n rare grond hebben ze nog nooit
gezien. Het lijkt wel van rubber. Puk prikt er met zijn vork in en het eiland trilt ervan.
Wat gebeurt er? Opeens schiet een hoge fontein uit het eiland!
Heeft Puk er soms een lek in gestoken? De fontein raakt precies de koffer en die
schiet weer de lucht in. Het hele eiland verdwijnt onder water. Maar dat zien de
dwergen niet meer, want van schrik hebben ze het deksel van hun koffer dichtgeklapt.
‘Dat was een waterspuwende berg’, zegt Muk als ze na een tijd het deksel weer
opendoen.
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‘Misschien was het wel een walvis, waar oom Klaas over vertelde. Die kan een
fontein uit zijn neus laten komen.’
‘En anders was het misschien wel een verdwaalde rubberboot. Het is hier anders
maar een stille buurt, vind je niet? En warm is het ook niet. Weet je waar ik nu zo'n
zin in heb? In een gebakken visje! Lekker warm en lekker bruin!’
‘Laat mij maar eens proberen of ik hier wat kan vangen!’
Puk pakt zijn paraplu als hengel. Hij bindt er een touwtje aan en daaraan weer een
stukje brood. Voorzichtig laat hij het stukje brood in het water zakken. Het water is
hier glashelder. Ze kunnen zien dat er van alle kanten vissen op af komen. Muk praat
van boven af tegen de vissen.
‘Nee kleintje, jij moet niet happen. Jou willen we niet. Jij
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bent niet meer dan kop en staart. Dat is goed voor de kat. Ga je oom maar eens halen,
ja, die, die oom daar, dat is een dikke. Oom Kanjer heet die zeker. Jawel oompje,
kom maar eens ruiken aan dit brood. Dat is heerlijk vers uit de koffer van Stoffel.
En dat smaakt naar ... Hoera! Gevangen!’ roept hij dan.
Een grote vis heeft het brood naar binnen geslokt en daardoor zit hij vast aan het
draadje. Puk haalt de vis op uit de zee en nu hoeven ze alleen nog maar een geschikt
plaatsje te zoeken om de vis te bakken. In de verte zien ze hoge witte bergen. Daar
is plaats genoeg.
‘Ik vind het hier wel erg fris’, zegt Muk, ‘misschien is dat wel fijn om onze vis
vers te houden, maar zo koud hoeft het nu ook weer niet.’
Het land waar ze nu over vliegen, is bedekt met sneeuw en ijs. In het midden
daarvan is een hoge berg.
‘Als we daar eens landen’, zegt Puk, ‘dan hebben we een mooi uitzicht.’
Ze naderen de hoogste top van de witte bergen.
‘Dat zijn vast niet de Hoge Bergen van het land van de Grote Mensen’, zegt Muk,
‘dit zijn ijsbergen.’
‘Kijk,’ zegt Puk, ‘we zijn precies waar we zijn moeten. Zie je dat Muk, het staat
erop: ZUIDPOOL. Dat is het onderste puntje van de aarde.
Boven op de punt van de zuidpool is net een mooi plekje waar ze kunnen landen
met de vliegende koffer. Puk begint meteen te rommelen in de keuken van de
zuidpool. Hij haalt het gasstelletje te voorschijn en maakt een vuurtje. Hij prikt de
vis aan de paraplu en laat hem lekker sudderen boven het vlammetje. Muk helpt flink
mee met het opsnuiven van de heerlijke baklucht.
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‘Ik denk dat hij al gaar is’, zegt hij telkens, ‘ik denk dat ik maar eens ga proeven.
‘Je kunt denken watje wilt, maar ... nog even afblijven!’
‘Wordt hij niet te gaar Puk? Duurt het niet te lang?’
‘Ik zal eens proeven’, zegt Puk. Maar hij ziet hoe zijn broertje staat te watertanden.
Hij snijdt een stukje van de gebakken vis af en laat toch Muk het eerst proeven. Die
heeft nu eenmaal een dik buikje dat meestal hol is. O, o, wat smaakt dat lekker. En
wat is dat lekker warm hier in de kou. Ze eten de vis beetje bij beetje op.
‘Weet je wat de Grote Mensen hier doen?’ vraagt Puk na een tijd.
‘Ja, vis eten natuurlijk.’
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‘Nee, ze laten hun naam hier achter, of een vlag van hun land.’
‘Wat is de vlag van Klaas Vaak?’ vraagt Muk.
‘Geen idee. Hij wappert wel eens met zijn zakdoek, maar ik weet niet of dat de
vlag van ons land is.’
‘Toch moeten wij ook onze namen hier achterlaten. Kunnen we ze niet in een
boom snijden?’
‘Ja, maar welke boom? Er staan er hier niet zo veel, vind je wel?’
‘Nou, dan maar op een briefje.’
En zo verschijnt er op de zuidpool een stuk papier en daar staat op te lezen:

Het papier wordt aan een stokje vastgemaakt en in het ijs geprikt. En nu zingen ze
aan de zuidpool een zelfgemaakt lied:
Een twee drie vier,
briefje van, briefje van,
een twee drie vier,
briefje van papier:
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Op de zuidpool is het feest:
Puk en Muk zijn hier geweest!
Een twee drie vier,
briefje van papier!

Ze beginnen wel een beetje te bibberen met hun stemmetjes, want het is hier erg
koud.
‘We vliegen gauw verder, Muk!’ roept Puk. ‘We moeten zo gauw mogelijk de
weerkalender vinden.’
De vliegende koffer stijgt gelukkig zonder moeite weer op. Onder zich zien ze
honderden pinguïns, die met hun vleugeltjes staan te klapperen alsof ze vaarwel
roepen.
Op een ijsschots ligt een groot dier met vlekken op zijn
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mooie bontjas. Het is een zeeluipaard en die komt alleen maar voor bij de zuidpool.
Het lieve dier krijgt van Muk de kop en de staart van hun vis, met de graat die
ertussenin zit.
‘Het is niet veel’, zegt Muk, ‘maar hij was ook zó lekker!’
‘En bovendien houden wij er niet van iets achter te laten in de mooie natuur’, zegt
Puk.
De zeeluipaard is niet gewend gebakken vis te eten. Maar voor één keertje wil hij
het wel eens proberen.
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De echte weerkalender
In het oude stadje Weerburg wonen drie heel geleerde heren. Die zijn zó geleerd dat
ze alle haartjes van hun hoofd af gedacht hebben. Eén is erbij, dat is de grootste, die
heeft een gouden medaille gekregen voor zijn geleerdheid.
Elke dag zijn ze bezig met de weerkalender. Dat is geen eenvoudige zaak. Probeer
maar eens te voorspellen, of het over een maand zal regenen of waaien, of het heet
of koud zal zijn. Iets zo maar zeggen, is niet zo moeilijk, maar komt het ook uit?
De drie weermannen van Weerburg praten over niets anders dan het weer. Het is
hun hobby.
Als ze 's morgens bij elkaar komen, begint het al:
‘Goede morgen, mooi weertje vandaag!’
‘Ja, het staat op onze kalender: na regen komt zonneschijn.’
‘Maar een korte regen maakt soms grote plassen.’
‘En er is geen zonneschijn zonder schaduw.’
Een echte weerkalender is natuurlijk nooit af. Daarom hebben de weermannen
altijd werk.
Nu zitten ze bij elkaar en vanwege het mooie weer hebben ze het raam open gezet.
Professor Van der Storm, dat is de geleerdste van de drie, heeft juist uitgerekend
dat ze de 364e dag van het jaar moeten voorspellen.
‘Heren, het is duidelijk dat...’
Verder komt de weerman niet, want er komt een zonderling toestel naar binnen
gevlogen, zo maar door het open raam. Met grote verschrikte ogen kijken de geleerden
door hun brillen naar die vreemde indringers.
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De schrik duurt niet lang, want de koffer landt heel zacht op de grote tafel. In de
koffer zitten twee vriendelijke mannetjes. En beleefd zijn ze ook, want ze zetten hun
muts af en ze buigen diep.
‘Jullie komen als een donderslag bij heldere hemel’, roept professor Van der Storm.
‘Maar we komen toch recht van de zuidpool’, zegt Puk, ‘in onze vliegende koffer.’
‘En vliegen jullie altijd zo maar bij de mensen binnen?’ vraagt de dikste van de
drie.
‘We konden er echt niets aan doen’, vertelt Puk. ‘De koffer brengt je altijd waar
je wezen moet. Toen we van de zuidpool kwamen, vloog de koffer steeds rechtdoor.
We konden niet eens meer stoppen.’
‘Het is ongelooflijk’, zegt de derde weerman, ‘recht van de zuidpool. Als we op
de zuidpool woonden, vrienden, waren we gauw klaar met onze weerkalender. Elke
dag sneeuw en ijs. Meer niet.’
De drie geleerden willen die vliegende koffer wel eens goed
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bekijken. Puk en Muk laten trots zien, wat de koffer allemaal kan.
Ze vertellen het hele verhaal. Eerst over de ballonreis en over de Arabische krant
van de sultan van Ploef. En dan over de reis in de vliegende koffer. Maar waar is nu
de weerkalender?
‘De echte weerkalender hebben wij alleen’, zegt professor Van der Storm trots.
‘Maar omdat jullie van zo ver gekomen bent, mogen jullie hem meenemen voor Batje
de tovenaar. Wij maken zelf wel weer een nieuwe. Dat doen we graag. We doen niets
liever.’
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Dan neemt de professor het blad papier waar de kalender op staat. Er zijn nog twee
lege hokjes: voor de 364e en de 365e dag. Snel neemt de prof een potlood en vult
in: Hier en daar een bui, maar ook opklaringen. En bij de laatste dag: Opklaringen,
maar ook hier en daar een bui.
Hij lacht tegen zijn vrienden.
‘Als we het zó invullen, is het altijd goed.’
Dan legt hij met een plechtig gebaar de weerkalender op de bodem van de vliegende
koffer.
‘Doe veel groeten aan Batje. Zeg hem, dat hij maar eens iets gezelligs moet toveren,
iets geks, op de elfde dag van de maand.’
Puk en Muk bedanken de drie geleerden die zo aardig voor hen zijn. Dan stappen
ze op hun koffer en even later zweven ze boven Weerburg, nagewuifd door de
vriendelijke weermannen.
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Weer thuis
De vliegende koffer gaat nu op weg naar het Sprookjesbos. Eerst komen ze weer
over de Hoge Bergen.
Dat is altijd een beetje angstig, maar wel mooi vanuit de lucht. Dan zijn ze weer
terug in het land van de sprookjes, met de Speelduinen, de Mosselenzee en
Luilekkerland. Ze vliegen zo laag mogelijk over de bomen van het Sprookjesbos.
Zien ze daar niet een rookwolkje? En een puntdak met een bliksemafleider? Ja... dat
moet het huisje van Batje zijn.
Puk en Muk beginnen te juichen en te roepen. Ze zijn er weer. De oude tovenaar
komt haastig uit zijn huisje en kijkt stomverbaasd naar de vliegende koffer, die vlak
voor zijn deur een mooie landing maakt.
‘O, wat fijn dat jullie er weer zijn!’ roept Batje.
‘En we brengen de weerkalender mee!’ zegt Puk als ze zijn uitgestapt.
‘En op de elfde dag tover je altijd iets geks’, vertelt Muk. Trots geven ze de oude
man de weerkalender.
‘Prachtig! Heerlijk!’ roept de oude tovenaar blij. ‘Nu kan ik de mooiste dingen
toveren!’
Hij neemt Puk en Muk mee in zijn huisje en prikt de weerkalender aan de
binnenkant van de deur vast.
Puk en Muk kijken verwonderd rond in het huisje.
Tegen het plafond hangen tientallen zeepbelletjes, groot en klein. Batje legt uit
wat hij aan het doen is.
‘Ik was juist bezig een glazen bol te maken voor onder water. Maar ik kon hem
niet zo mooi rond krijgen. Een heleboel zijn er mislukt. En nu is het zeepsop op.’
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‘Je mag wel uitkijken, Batje’, zegt Puk, ‘anders vliegt je hele huisje de lucht in.’
‘Ja misschien ga ik zelf nog eens op reis. Met een vliegend huis. Maar let eens op.
Dit zijn speciale zeepbellen. Het zijn batjebellen. Je kunt ze leeg laten lopen en weer
opblazen. Heb je ooit zo iets gezien?’
‘Nee’, schudt Muk.
Puk weet dat de mensen ook zulke ballons maken, maar dat zegt hij niet.
‘Wat ga je met die bellen doen, Batje?’
‘Niets. Ik laat ze buiten los. Want ik moet die zeebel maken.’
‘Het zíjn toch zeepbellen?’
‘Ik zeg niet zeep-bel, maar zee-bel.’
‘O! Zegt Batje, weet je wat, als je toch niets doet met die kleine bellen geef ze ons
dan mee, voor de dwergen van Klaas Vaak. Want daar gaan we nu eerst heen.’
‘O, maar natuurlijk. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Weet je wat, we doen
ze in deze zakken, en dan nemen jullie ze mee.’
Batje plukt alle ballonnetjes van het plafond en Puk en Muk laten ze leeglopen en
stoppen ze in twee zakken. Die laden ze in hun vliegende koffer.
Nu stappen Puk en Muk op hun koffer voor de laatste tocht. Ze zwaaien naar Batje
en dan stijgen ze op.
Klaas Vaak zit in zijn luie stoel de krant te lezen. Zijn ogen zijn dichtgevallen, toen
hij las dat iemand had ingebroken in Luilekkerland en twee potten honing had
gestolen. Nu slaapt oom Klaas, maar opeens stormt een van de dwergjes de kamer
in.
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‘Oom Klaas, er staat een groot ding achter het huis. Kom gauw kijken.’
‘Wat voor een ding? Kan het lopen?’
Maar het ventje geeft geen antwoord en rent al weer naar buiten. Dan staat Klaas
Vaak zuchtend op om zelf ook eens te gaan kijken. Wel, wel, wat is daar een drukte
achter zijn huis. Alle dwergen staan in een kring om een grote ijzeren koffer heen.
Ze zijn een beetje angstig en durven niet goed in de buurt te komen. Daar komt Klaas
Vaak zelf met grote stappen aan. Nu is de schrik meteen over.
‘Oom Klaas, het is een geldkist!’
‘Oom Klaas, het is een dekenkist!’
‘Oom Klaas, het is een sigarenkist!’
Maar Klaas Vaak stuurt zijn volkje een paar stappen weg.
‘Ga wat achteruit! Misschien zitten er zure bommen in, je weet maar nooit.’
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Als ze allemaal op een veilige afstand zijn, doet Klaas Vaak het deksel omhoog. Wat
erin zit? Twee zakken aardappelen? Daar lijkt het op. Klaas Vaak vindt het maar een
vreemde zaak. Voorzichtig tilt hij één voor één de zakken uit de koffer. Wat zou er
toch in zitten? Maar ze hoeven niet lang te wachten, want daar gaan de zakken vanzelf
open en Puk en Muk springen te voorschijn. Dat is een verrassing! Gaan me die Puk
en Muk lopend naar Batje en ze komen terug in een toverkist. Natuurlijk wil iedereen
het hele reisverhaal van Puk en Muk horen, maar dat komt pas later.
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Want Puk en Muk hebben voor alle dwergen een cadeautje meegebracht: een ballon
van Batje.
Klaas Vaak heeft de langste adem en die blaast voor elk van de dwergen een
ballonnetje op. Puk en Muk binden er een touwtje aan. De kleinste dwergjes krijgen
maar een klein ballonnetje, want die kunnen zo'n grote ballon niet beneden houden.
En het mooiste is, dat deze ballons haast niet stuk te krijgen zijn.
Een van de mannetjes vraagt aan een ander of hij even zijn ballon wil vasthouden.
Dan kan hij op het hek klimmen. Dat is niet zo leuk. Het dwergje met de twee ballons
voelt opeens geen grond meer onder zijn voeten. Wat gebeurt er?
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Hij stijgt langzaam.
‘Laat los! Laat er ééntje los!’ roept een ander. Gelukkig maar dat de kleine
ballonvaarder dat doet. En met een plofje komt hij weer op de aarde terecht. Dat is
één ballon minder. Die zweeft weg naar het Sprookjesbos.
De hele dag hebben ze het grootste plezier, want vanwege de ballons krijgen ze
een vrije dag. Dat kan Klaas Vaak allemaal zelf regelen. Dat is juist het leuke in zijn
land. En nu moeten Puk en Muk het hele verhaal nog vertellen.
‘We zullen er een knalfuif van maken’, zegt Klaas Vaak. Nou, een fuif is altijd
fijn. Daarom beginnen ze allemaal aan de voorbereiding. Alle stoelen en lege tonnetjes
worden bijeen gezocht en bij de grote tafel gezet. De ballons worden aan de stoelen
vastgemaakt. Die zweven nu boven hun hoofden in plaats van slingers. Dan moeten
ze allemaal nog een bijzonder feestpakje aantrekken, behalve Klaas Vaak. Die hoeft
dat niet. Die ziet er altijd al feestelijk uit. De voorbereiding vraagt veel tijd en daardoor
wordt de honger steeds groter. Een ongeduldig ventje timmert met mes en vork op
zijn bord. Zo van: komt er nog wat van? Dat is niet erg netjes, maar bij Klaas Vaak
zijn er zoveel die lawaai maken, dat het niet opvalt.
Gelukkig komen de kelner en de kok gauw binnen met volle schalen en pannen.
Een slaatje met harde eieren en mayonaise.
Kippesoep met kleine broodjes.
Gehakt met friet en gestoofde peertjes.
Witte pudding met bessensaus.

Wat een menu! Wat een feest!
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Na elk gerecht vertellen Puk en Muk een gedeelte van hun avonturen.
En wie vertelt het allermooist? Kijk hem eens boven op zijn stoel staan! Wie vertelt
de sterkste verhalen?
Ik wil niet veel verklappen, maar het begint met een M. Luister je nog even mee?
‘Nou, we waren bij koning Kristal, en die zag er zo raar uit met zijn
sneeuwklompen. Stel je voor: een koning op klompen...’
En weer begint het hele volkje van Klaas Vaak te schateren. Oom Klaas schatert
niet! Hij geniet...
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