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Het grote, grote, GROTE circus

Dames en heren, jongens en meisjes,
welkom in circus Geweldico!
Het grootste circus van de hele wereld!
Het is zelfs het aller- aller- állergrootste 
circus van de hele wereld!
Je raakt hier niet uitgekeken, want we 
hebben echt van alles:
Een vrouw die vuur kan spuwen!
En een man die water kan spuwen!

Dat is handig om dat vuur te blussen.
Want om eerlijk te zijn laat de vuur-
spuwende vrouw nogal eens iets in  

      brand vliegen.
Vooral als ze de hik heeft.

En we hebben een aap met zes poten!
Een clown die zo grappig is dat je al 
moet lachen als je hem een dutje ziet 
doen!

Hij is zo grappig dat hij er zélf de
slappe lach van krijgt!

En dat is nog niet alles!
Een dolfijn die niet van water houdt!
Een vrouw met heel grote oren!
Een ezel die achteruit kan fietsen!
Een sterke man die een flatgebouw op 
kan tillen!

9
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Met één hand!
Terwijl hij met zijn andere hand mooie 
tekeningen maakt!

Alleen maar tekeningen van stoelen  
en konijntjes. Waarom? Dat weten we 
niet, hij is gewoon een beetje raar.

We hebben ook een paard dat kan dan-
sen, zingen en afwassen!
Een miereneter die geen mieren lust! 
Een olifant die piano kan spelen!
Een man die zich wel vijfduizend keer 
kan opdrukken!

Eerlijk gezegd duurt dat een beetje 
lang en het is best saai om naar te 
kijken. Maar stoer is het zeker!

We hebben ook een leeuw die wel twin-
tig liedjes kan spelen op zijn toeter!
Een acrobaat die een koprol kan
maken terwijl hij tv-kijkt!
Een varken dat kan vliegen!
Een vlinder die kan rolschaatsen!
We hebben zelfs een vrouw die het hele 
woordenboek uit haar hoofd kent!
Ze noemt alle tweehonderdduizend 
woorden een voor een op, en vertelt pre-
cies wat ze betekenen!

Dat duurt wel lang, maar het is erg 
leerzaam. Als je de circustent van 

10 11

circus Geweldico uit loopt, ben je dus veel slimmer dan
toen je naar binnen liep!

We hebben ook een man die zó hard kan rennen dat hij de grond niet 
eens raakt met zijn voeten!
En er zijn tien honden die kunnen voetballen!

Nét te weinig voor een elftal, maar toch mooi.
Er is ook een papegaai die schoenveters kan strikken!
Een slang die op zijn vingers kan fluiten!
En een koe die gras kan eten!

Oké, dat laatste is misschien niet zo apart.
Maar het is een heel knappe koe!
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Wat we nog meer hebben?
Nou, een paard dat binnen tien minuten op en neer naar Amerika kan 
zwemmen!
Een goudvis die tunnels kan graven!
Een mier die boterhammen kan smeren!
Een goochelaar die een hele taart kan laten verdwijnen!

Hoe? Dat wil hij niet zeggen, maar we weten wel dat hij graag
taart lust.
En dat hij een beetje te dik is.

We hebben ook muzikanten, dansers en danseressen, en nog héél veel 
meer!
De show duurt wel een beetje lang.
Drie weken, om precies te zijn.
Dat krijg je met zo’n groot circus.
Dit circus is zo groot…
zó groot…
…dat het eigenlijk een beetje té groot is!

12 13

Het struikeltouwtje

Langzaam liep de uil door het bos. Hij keek heel ernstig en hij mom-
pelde zachtjes voor zich uit: ‘Bladeren vallen van de bomen, de herfst is 
weer gekomen.’ De uil was aan het dichten. ‘Sneeuw ligt op de bomen, 
als de winter weer gaat komen… De maan schijnt door de bomen…’

Boem!
Ineens lag hij languit in een grote hoop bladeren. Hij was ergens 

over gestruikeld. Hij keek eens goed. Dwars over het pad was een 
touwtje gespannen, vlak voor de bladerhoop. 

‘Wat een gemene streek,’ zei de uil. ‘Wie doet er nou zoiets?’ 
Achter de struiken hoorde hij geritsel en gegniffel. 
Hij krabbelde overeind. ‘Wie is daar?’ riep hij kwaad. 
De merel en de egel kwamen achter de struiken vandaan. 
‘Hoi uil,’ zei de egel. ‘Heb je je pijn gedaan? Nee, hè?’ 
‘Nee,’ zei de uil. ‘Maar ik ben wel geschrokken. En ik was met een 

gedicht bezig, een heel mooi gedicht, en nou weet ik niet meer hoe het 
ging.’ 

‘Dat komt wel weer terug,’ zei de merel, ‘dat…’ 
‘Daar komt weer iemand,’ fluisterde de egel. ‘Wegwezen!’ Ze ver-

stopten zich weer achter de struiken. 
Over het pad kwam de haas aanslenteren. Hij kauwde op een gras-

spriet en neuriede een liedje. 
‘Pas op, haas!’ riep de uil. ‘Daar is een touwtje!’ 
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De haas keek verstrooid op. ‘Ben jij het? Wat zei je?’ 
‘Pas op, daar…’ 
Boem!
De egel en de merel rolden uit de struiken van het lachen. 
‘Hé!’ riep de haas verontwaardigd. ‘Dit is niet om te lachen. Ik had 

wel iets kunnen breken.’
‘Welnee,’ zei de egel. ‘We hebben expres al die bladeren neergelegd. 

Zijn we úúúren mee bezig geweest. Je valt zacht.’ 
‘Ja, maar toch,’ zei de haas. ‘Het blijft gevaarlijk.’ 
De egel en de merel letten niet op hem. Ze waren druk bezig om de 

bladeren weer goed te leggen. 
‘Kinderachtig gedoe,’ pruttelde de haas. 
‘Kom nou maar mee,’ zei de uil. ‘Ze luisteren toch niet.’
De haas gaf een schop tegen de bladeren en liep met de uil mee. Ze 

waren nog niet ver, toen ze de boze heks zagen aankomen. De heks was 
duidelijk in een slecht humeur. Met een kwaad gezicht slofte ze dich-
terbij. 

‘Dag heks,’ zei de haas. ‘U kunt beter niet rechtdoor gaan. Als u nou 
hier dit pad neemt…’ 

‘Opzij,’ snauwde de heks. ‘Ik loop waar ik wil.’ 
‘Ja maar,’ zei de uil, ‘daar verderop, daar is…’ 
De heks duwde hem opzij en slofte verder. De haas en de uil keken 

elkaar aan en haalden hun schouders op. 
‘We hebben ons best gedaan,’ zei de haas. 
‘Had ze maar moeten luisteren,’ zei de uil. 
Boem!!!
Even bleef het stil in het bos. Toen klonk het snerpend: ‘Oeioeioei! 

Wie heeft dat gedaan? Kom tevoorschijn!’ 
De haas en de uil hoorden gefladder, en daar vloog de merel in volle 

vaart over hun hoofd. De egel kwam zo hard hij kon aanrennen. 

14 15
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‘Lopen!’ riep hij buiten adem. ‘De heks! Kwaad dat ze is!’ 
‘Wíj hoeven niet weg te lopen,’ zei de haas. ‘Wij hebben niets gedaan.’ 
De egel was al weg. Net op tijd, want daar kwam de boze heks aan-

draven. De haas en de uil deden een stapje opzij om haar door te laten. 
Maar de heks bleef staan, zette haar handen in haar zij en vroeg drei-
gend: ‘Wie heeft mij laten struikelen?’ 

‘Wij niet, hoor,’ zei de uil. ‘Wij liepen hier gewoon te lopen, dat 
heeft u zelf gezien.’ 

‘Wie heeft het dan wel gedaan? Zeg op!’ 
‘Weet ik niet,’ stamelde de haas. ‘Weet jij het, uil?’ 
‘Nee,’ zei de uil. ‘Wie kan dát nou gedaan hebben?’ 
‘Vast iemand van buiten het bos,’ zei de haas. 
‘Dat is het,’ zei de uil. ‘Iemand van buiten het bos. Iemand van hier 

zou dat nooit doen, nooit.’ 
‘Leugenaars!’ schreeuwde de heks. ‘Jullie weten wie het was. Ik zie 

het!’ Ze stampvoette. ‘Maar dan moeten jullie het zelf maar weten. 
Jullie gaan met mij mee, tot jullie het vertellen.’

‘Maar maar maar,’ stotterde de uil.
‘Dat is niet eerlijk,’ zei de haas.
‘Kan me niet schelen,’ riep de heks stampvoetend. ‘Mee jullie. En 

doorlopen!’ 

De egel zat thuis en at een boterham tegen de schrik. Hij had net een 
hap genomen, toen er hard op de deur werd gebonsd. De egel verslikte 
zich. ‘De heks!’ piepte hij en hij kroop onder het bed. 

De deur ging open en de merel kwam binnen. ‘Egel, ben je thuis?’ 
De egel kwam onder het bed vandaan. ‘Oef! Ik dacht dat het de heks 

was.’ 
‘De heks heeft de haas en de uil meegenomen!’ riep de merel. 
‘Wat? Wat? Waarom?’ 
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‘Omdat ze niet wilden zeggen wie het gedaan had, van dat touwtje. 
Ik ben zonder dat ze het merkten achter ze aan gevlogen.’ 

‘Wat erg,’ zei de egel. ‘Wil je ook een boterham?’
‘Dit is geen tijd om boterhammen te eten,’ zei de merel streng. ‘We 

moeten onze vrienden redden. Kom mee.’ 
‘Hoe wil je dat doen?’ 
‘We gaan tegen de boze heks zeggen dat wij haar hebben laten strui-

kelen. Dan zijn zij weer vrij.’ 
‘Maar wij dan!’ kermde de egel. ‘De heks is razend! Ze verandert ons 

vast in iets akeligs, of ze sluit ons op!’ 
‘Tja,’ zuchtte de merel. ‘Maar we kunnen de haas en de uil toch niet 

laten opdraaien voor iets wat wíj gedaan hebben?’ 
De egel keek naar de grond. ‘De heks weet ook wel dat die er niets 

mee te maken hebben, die doet ze echt geen kwaad. Maar ons wel. Ik ga 
niet.’ 

De merel keek hem lang aan. ‘Dan ga ik alleen,’ zei hij ten slotte. Hij 
draaide zich om en liep naar buiten. 

‘Wacht even, ho!’ riep de egel. ‘Ik ga toch maar mee.’ 
Zwijgend gingen ze op pad.
Even later stonden ze samen voor de hut van de heks. 
‘Durf jij te kloppen?’ fluisterde de merel. 
De egel schudde van nee. 
De merel haalde diep adem en klopte zachtjes op de deur. 
De deur ging een klein eindje open en de heks keek naar buiten. 

‘Wat moeten jullie?’ 
‘Ik…eh…wij,’ zei de merel. ‘Wij komen even zeggen dat wij het ge-

daan hebben, van dat struikeltouwtje.’ 
‘Aha!’ krijste de heks. ‘Oeioeioei! Ik zal jullie leren om een heks te 

laten struikelen. Kom maar mee naar binnen.’ 
Met gebogen hoofd sjokten de merel en de egel het hutje binnen. 



16 17

‘Lopen!’ riep hij buiten adem. ‘De heks! Kwaad dat ze is!’ 
‘Wíj hoeven niet weg te lopen,’ zei de haas. ‘Wij hebben niets gedaan.’ 
De egel was al weg. Net op tijd, want daar kwam de boze heks aan-

draven. De haas en de uil deden een stapje opzij om haar door te laten. 
Maar de heks bleef staan, zette haar handen in haar zij en vroeg drei-
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‘Dat is het,’ zei de uil. ‘Iemand van buiten het bos. Iemand van hier 

zou dat nooit doen, nooit.’ 
‘Leugenaars!’ schreeuwde de heks. ‘Jullie weten wie het was. Ik zie 

het!’ Ze stampvoette. ‘Maar dan moeten jullie het zelf maar weten. 
Jullie gaan met mij mee, tot jullie het vertellen.’

‘Maar maar maar,’ stotterde de uil.
‘Dat is niet eerlijk,’ zei de haas.
‘Kan me niet schelen,’ riep de heks stampvoetend. ‘Mee jullie. En 

doorlopen!’ 

De egel zat thuis en at een boterham tegen de schrik. Hij had net een 
hap genomen, toen er hard op de deur werd gebonsd. De egel verslikte 
zich. ‘De heks!’ piepte hij en hij kroop onder het bed. 

De deur ging open en de merel kwam binnen. ‘Egel, ben je thuis?’ 
De egel kwam onder het bed vandaan. ‘Oef! Ik dacht dat het de heks 

was.’ 
‘De heks heeft de haas en de uil meegenomen!’ riep de merel. 
‘Wat? Wat? Waarom?’ 
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18 19

Boem! 
Daar lagen ze languit in de kamer. De haas en de uil, die in een grote 

pan stonden te roeren, keken geschrokken op. 
De heks begon gierend te lachen. ‘Hihahoe! Ik heb jullie eigen touw-

tje hiernaartoe getoverd. Hihahoe!’ 
De egel wreef over zijn been. ‘Had je die bladeren niet mee kunnen 

toveren?’ bromde hij. 
De haas hielp hem overeind. 
‘Wat heeft ze met jullie gedaan?’ vroeg de egel fluisterend. 
‘Niets,’ zei de uil. ‘We helpen haar met soep maken.’ En hij wees met 

een pollepel naar de pan boven het vuur. 
De merel snoof. ‘Mmmm,’ zei hij goedkeurend. 
De egel keek hem nijdig aan. ‘Zie je nou wel dat er niets aan de hand 

is. Jij altijd!’ 
De merel haalde zijn schouders op. ‘Dat kon ik toch ook niet weten. 

Je weet hoe gemeen de heks kan zijn. O, ik bedoel…’ Hij keek schichtig 
om zich heen.

 De heks was eindelijk uitgelachen. ‘Ziezo,’ zei ze. ‘Dat was jullie 
verdiende loon. En ik denk dat ik jullie nu maar een tijdje het bos uit 
tover, dan leer je die grappen wel af.’

‘Hoho!’ riep de haas. ‘Dat kan niet!’
‘O nee?’ vroeg de heks. ‘En waarom niet?’
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‘Zij hebben een struikeltouwtje gespannen…’
‘Laf en gemeen,’ kraste de heks. 
‘…maar u heeft het zelf óók gedaan!’ 
‘O ja,’ zei de heks beduusd. ‘Dat is waar. Dan…eh…tja.’ Hulpeloos 

keek ze in het rond. 
De merel klopte de haas op zijn schouder. ‘Wat goed, dat jullie ons 

niet verraden hebben.’
‘Wat goed, dat jullie gekomen zijn,’ zei de haas.
‘Tuurlijk,’ zei de egel. ‘We zijn toch vrienden!’ 
De merel keek hem even strak aan en kuchte. ‘Dat zijn we,’ zei hij 

toen. 
De heks veegde ontroerd langs haar ogen. 
Ting! Ting! Ting! De uil tikte met de lepel tegen de pan. ‘De soep is 

klaar!’ Hij keek vragend naar de heks. ‘Er is heel veel soep.’
‘Blijven jullie allemaal eten?’ vroeg de heks. 
‘Graag!’ zeiden de haas en de uil en de merel. 
De egel zát al aan tafel.
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