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Voor Poppy





Pekels
Klantenserviceregels

1. wees vriendelijk.

2. doe alsof de klant altijd gelijk heeft.

3. luister goed.

4. houd de mensen aan de praat.

5. leef met de klant mee.

6. praat op geruststellende toon tegen 
moeilijke klanten.

7. wees altijd behulpzaam.

8. blijf zo vaak mogelijk open.

9. heb altijd een zakdoek paraat.

10. gebruik vleierij.

11. vestig de aandacht op koopjes.

12. laat nooit je verbazing zien.

13. geef nooit te weinig wisselgeld terug.

14. wees efficiënt.

15. smeer mensen alleen iets aan  
als het niet anders kan.





MAGENTA SPITS’

TOP DRIE TOVERREGELS

1. Lees de gebruiksaanwijzing.

2. Volg het recept.

3. Zorg ervoor dat het werkt.

Het helpt als je hét hebt.
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Hoofdstuk één

1 mei

Het was 1 mei in Kleinbrugge. De zon 
scheen, vlaggetjes wapperden tegen een 
blauwe lucht en het rook overal heerlijk 
naar worstjes.

Kleinbrugge was, niet heel verbazing-
wekkend, een klein dorpje met een kleine 
brug. Spannender werd het niet. Er was 
niet vaak iets leuks te doen, dus iedereen 
leefde zich helemaal uit op 1 mei.

Het hele dorp was uitgelopen. Kinde-
ren trokken aan de mouw van hun ou-
ders en bedelden om geld voor snoep en 
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 suikerappels. Iedereen lachte. Het hoogte-
punt van de dag zou bestaan uit een toe-
spraak van de burgemeester (langdradig), 
een meipaaldans door de kleuterschool 
(ingewikkeld), een poppenkastvoorstelling 
(grappig) en een clown (niet grappig), en 
tot slot vuurwerk (luidruchtig!).

Maar nu was het pas tegen de middag 
en iedereen was naar het dorpsplein ge-
komen, waar de band vrolijke dansmuziek 
speelde. Ze noemden zichzelf Jong Klein-
brugge, hoewel de jongste van het gezel-
schap (banjo) 62 jaar oud was en de oud-
ste (accordeon) 93.

Steeds meer mensen op het plein be-
gonnen te dansen – sommige in paren, 
sommige in groepen en sommige alleen. 
Winkeliers, boeren, bakkersjongens, melk-
meisjes, ouwelui, kleine kinderen, een paar 
honden – iedereen deed mee! Handen 
klapten, rokken zwierden, laarzen stamp-
ten, staarten zwaaiden…

En in het midden bevond zich Elsie 
Pekel, in haar mooiste jurk en met aan 
haar voeten een paar prachtige, blauwe 
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schoenen met linten. Ze had al de hele 
ochtend gedanst, maar haar voeten waren 
nog lang niet moe. Dansers kwamen en 
gingen, maar Elsie danste door.

Daar was een reden voor. Haar schoe-
nen. Die prachtige, blauwe schoenen… 
weet je: die had Elsie van een heks gekre-
gen!

Dat was zo gekomen…
De vader en moeder van Elsie hadden 

een kleine, sjofele winkel: Pekels Waren-
huis. Een paar maanden geleden gebeurde 
er iets vreemds. Er was een heks de winkel 
binnengewaaid en die had Elsie een voor-
stel gedaan dat ze niet kon weerstaan.

De heks heette Magenta Spits, maar het 
dorp kende haar als de Rode Heks, omdat 
ze roodbruine krullen had en altijd rode 
kleding droeg. Magenta kwam bijna nooit 
naar de stad, en als ze het wel deed, keken 
de mensen haar vreemd aan, staken de 
straat over om haar uit de weg te gaan en 
bleven daarna nog dagen over haar rod-
delen. Iedereen zei dat ze in een geheim-
zinnige toren in het Krommevingerwoud 



woonde. Een toren die zich kon ver-
plaatsen. Niemand wist precies wat 
ze daar uitvoerde, maar ze waren er 
wel zeker van dat het iets was wat ze 
zouden afkeuren.

Ik bedoel maar. Je hoefde maar 
naar haar te kijken... Zoals ze zich 
uitdoste in die rode kleren van haar. 
Ze voelde zich zeker te goed voor 
zwarte lompen en een punthoed, 
zoals een echte heks zou dragen. 
En dan leefde ze ook nog in het 
bos in een toren die niemand kon 
vinden. Dat was niet fatsoenlijk.

Magenta had Elsie een baan-
tje aangeboden als torenoppas-
ser voor een week, in ruil voor 

een zak vol goud. Ondanks 
alle goede bedoelingen 

van haar vader zat 
Pekels Waren-
huis diep in de 
schulden en 
Elsie had 



drie hongerige broertjes. Dus het vooruit-
zicht van dat geld was te goed om het af 
te slaan. Bovendien was ze na alle roddels 
heel nieuwsgierig naar hoe die geheimzin-
nige toren er in werkelijkheid uitzag – het 
zou een echt avontuur worden!

Ze had wel even aan de toren moeten 
wennen. Hij had niet alleen een paar inte-

ressante magische eigenschappen, hij 
leek ook… op te letten. Elsie voelde 

dat hij luisterde en toekeek. Soms 
beefde hij zelfs even om aan te 

geven dat hij het ergens mee 
eens was, of juist niet. Er 
was ook een nogal chagrij-
nige raaf, Corbett, waar 
Elsie op moest letten. Die 
deinsde er niet bepaald 
voor terug om iedereen 
de waarheid te vertellen!

Tijdens die week had 
Elsie de merkwaardige 
buren van Magenta 
leren kennen, en ze 
had zelfs een beetje 
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proberen te toveren. Het werd een tijd van 
gesteggel, gelach, taart, tranen, late avon-
den en gedoe met een liefdesdrankje. Elsie 
had het heerlijk gevonden! Ze was hele-
maal niet van plan geweest om zich met 
toverij te bemoeien, maar ze was er als het 
ware in beland, en ze had tot haar verras-
sing ontdekt dat ze er best goed in was. Ze 
had hét, zei Magenta.

Toen de week voorbij was, keerde Elsie 
trots naar huis terug met de zak goud, een 
verrassingscadeau – de blauwe schoenen –  
en de gave om drie betoveringen uit te 
kunnen voeren.

Inmiddels waren er maanden verstreken 
en het leven was weer normaal. Een beter 
normaal, dat wel. De Pekels hadden hun 
schulden af kunnen betalen en de winkel 
opgefrist met een lik verf, een nieuwe bel 
en een mooi nieuw uithangbord. Elsies 
vader had zelfs op nieuwe werkschorten 
getrakteerd, met de tekst pekels warenhuis 
– waar klantenservice op één staat! erop.

In de winkel werden nog steeds dezelfde 
goedkope, saaie spullen verkocht – bezems, 



emmers, touw, zeep en lelijke porseleinen 
beeldjes. Maar nu stond alles op pas ge-
verfde planken en hingen er mooie prijs-
kaartjes aan. Ondanks deze verbeteringen 
mopperden de klanten nog steeds. Maar 
sommige dingen veranderen toch nooit. 
Om spullen te verkopen, moet je goed met 
mensen kunnen omgaan, en dat kon Elsie. 
Ze kende de Klantenserviceregels uit haar 
hoofd.

Maar, o jee: Elsie vond het gewone le-
ven nu maar saai. In de winkel staan en 
meehelpen om voor haar broertjes –  Arthy, 
Toby en baby Tod – te zorgen, was niet 
meer genoeg. Ze leende wel boeken uit de 



kleine bibliotheek van Kleinbrugge, maar 
lezen over de avonturen van anderen was 
helemaal niet meer zo spannend, nu ze 
zelf zoiets had beleefd. Soms glipte ze de 
voorraadkelder binnen om een paar minu-
ten de betoveringen te oefenen die ze had 
geleerd.

De drie betoveringen die ze onder de 
knie had, waren eenvoudig, maar werkten 
als een tierelier. Ze kon:

1. Eieren laten verschijnen.

2. Kikkers tevoorschijn toveren.

3. Storm in een glas water maken.

Elsie had het gevoel dat haar vader ver-
moedde dat ze iets in haar schild voerde. 
Hij moest hebben gehoord dat er 
zacht werd gekwaakt, dat er  eieren 
over de vloer rolden en dat er 
zacht gedonder uit de kelder 
kwam. Maar hij zei er niets 
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van. Welke vader misgunt zijn dochter nou 
wat getover in haar leven?

Gelukkig was er dankzij 1 mei eindelijk 
iets te beleven in Kleinbrugge! Elsie had de 
prachtige, blauwe schoenen voor een bij-
zondere gelegenheid bewaard. Ze wist dat 
ze magisch waren op het moment dat ze ze 
aantrok. Haar tenen tintelden, er schoot 
energie door haar benen en ze wilde alleen 
nog maar dansen!

De band wist van geen ophouden. Ze be-
gonnen aan de eeuwig populaire Schuur-
dans en iedereen ging snel in een kring 
staan. Elsie wilde zich net met roze wan-
gen en stralende ogen bij de anderen aan-
sluiten…

… maar ze kon geen stap verzetten. Haar 
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voeten weigerden naar haar te luisteren.
Tot haar grote verbazing draaide ze plot-

seling om en liep met grote snelheid in 
tegenovergestelde richting, dwars door de 
menigte. Ze kon alleen maar mompelen: 
‘Sorry!’ en: ‘Pardon!’ en: ‘Het spijt me, 
was dat uw voet?’

Zodra ze de meute voorbij was, gingen 
de schoenen nog sneller en lieten haar 
over de brug huppelen, weg van het plein.

Maar één paar ogen keek haar na. Dat 
van de zwerfhond van de stad. Hij heette 

Lastpak en lag al de hele dag 
onder de worstenkraam 

in de hoop dat ie-
mand een lekker 
stukje zou laten val-
len. Terwijl de klei-
ne, blauwe gestalte 
van Elsie Pekel 
tegensputterend in 
de verte verdween, 
stond hij op en 
rende achter haar 
aan.
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Hoofdstuk twee

Weerzien met de heks

De hoofdweg was verlaten. Alle festivitei-
ten vonden plaats op het plein.

Elsie voelde zich opgelaten, terwijl ze in 
de op hol geslagen schoenen over de keien 
huppelde. Ze probeerde ze bevelen te ge-
ven: ‘Schoenen, stop!’ en: ‘Langzamer! Nu 
meteen!’ en nog wat dingen die ze nooit in 
de buurt van klanten zou hebben gezegd. 
Maar de schoenen trokken zich er niets 
van aan.

Een geit aan een stuk touw keek ver-



baasd op terwijl Elsie hulpeloos voorbij 
huppelde. Kippen schoten voor haar voe-
ten vandaan. Achter haar klonk steeds 
zachter de muziek van de band, die maar 
doorspeelde.

Pekels Warenhuis stond in een donker, 
smal zijstraatje, en de schoenen gingen er 
recht op af. Natuurlijk hing het bordje ge-
sloten voor de deur. De hele familie was 
feest aan het vieren met de andere dorpe-
lingen.

Maar er stond iemand te wachten. Ter-
wijl Elsie dichterbij huppelde, werd een 

lange gestalte zichtbaar in de schaduw, 
kwam naar voren en hief een hand, 

die in een rode handschoen 
was gehuld.



De schoenen van Elsie stonden 
onmiddellijk stil.

‘Wat vind je van ze?’ vroeg de 
Rode Heks terwijl ze naar beneden 
keek. Geen: ‘Hallo, Elsie.’ Geen: 
‘Wat leuk om je weer te 
zien.’ Geen: ‘Hoe gaat het 
met je?’ Niets van dat alles. 
Magenta Spits stond niet 
bekend om haar talent om 
met mensen om te gaan.

‘Levendig.’ Elsie hapte 
naar adem. ‘Dag, Magenta. 
Wat geweldig om u weer te 
zien.’

En dat was het. Het zag 
er opeens naar uit dat het 
leven een stuk interessanter 
zou worden.

‘Ik heb er wat Pitpoeder 
in gestrooid,’ zei Magenta. 
‘Zodat er wat pit in je voeten 
zit. Een van mijn bestellin-
gen. Heel populair bij post-
bodes.’



‘Het werkt zeker!’ Elsie 
wees naar het bordje. ‘U 
weet toch dat we gesloten 
zijn? Had u iets nodig?’

‘Jou. Je moet de bestellin-
gen voor me afhandelen.’

Magenta had een post-
order bedrijfje, Spits’ Betove-
ringen op Bestelling. Het 
was alleen niet zo’n succes 

als de naam deed vermoeden. 
Ze liep altijd achter met de 
bestellingen, haalde ze door 
elkaar, krabbelde de adressen zo 
kwaad neer dat niemand ze kon 
lezen, vergat postzegels op de 
pakketjes te plakken en negeer-
de alle klachten die boze klan-
ten over haar uitstortten.

‘Alles loopt uit de hand,’ 
ging ze verder. ‘Het kantoor 
lijkt wel een vuilnisbelt en ik 
kan de betoveringen niet ma-
ken omdat alle belangrijke 
ingrediënten op zijn. En deze 
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onzin werd ook bezorgd. Ik las het pas 
vanmorgen.’ Van onder haar mantel trok 
ze een bruine, officieel uitziende envelop 
tevoorschijn. ‘Hij komt van de Toverraad. 
Ze dreigen mijn vergunning in te trekken, 
de idioten.’

Elsie nam de envelop aan en vouwde een 
vel papier open.

‘Deze brief is van drie weken geleden! 
Heeft u hem nu pas gelezen?’

‘Tja, ik hou niet van die bruine enve-
loppen. Ze zeggen dat ze nog nooit zoveel 
klachten hebben gekregen. Vooral over 
betoveringen die niet zijn bezorgd. Of die 
te laat kwamen.’
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‘Ik zie het.’ Elsie liet haar ogen over de 
zinnen glijden.

‘Belachelijk, toch?’ zei Magenta. ‘Al-
leen maar omdat er af en toe iets kwijt-
raakt in de post en ik soms gewoon niet 
in de stemming ben. Dat is toch niet mijn 
schuld?’

‘U heeft een maand om uw zaakjes op 
orde te krijgen... Dat is nu nog maar een 
week!’

‘Krankzinnig. Ik zal een klacht indie-
nen.’

Elsie schudde haar hoofd. ‘Dat zal niet 
uitmaken. Hier staat dat ze een beoorde-
lingssysteem hebben. Eén is fantastisch, 
twee is goed, drie betekent dat er wat ver-
beteringen nodig zijn en vier is onvoldoen-
de. Speciaal voor u hebben ze er daar nog 
een aan toegevoegd. Vijf: afschuwelijk.’

‘Oké, oké, ik zit dus een beetje in de 
problemen,’ gaf Magenta toe. ‘Maar ik kan 
de bestellingen niet maken als ik de spul-
len niet heb. Ik zou wel een lijstje willen 
maken, maar ik kan geen potlood vinden. 
De klachtenlade zit zo vol dat ik denk dat 
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ik alles er maar uit haal en in de fik steek.’
‘Dat zou ik niet doen,’ zei Elsie. ‘Als u 

klachtenbrieven gaat verbranden, zullen de 
mensen klagen.’

‘Wat moet ik dan?’
‘Schrijf een excuusbrief en beloof de 

betoveringen te leveringen, of geef ze hun 
geld terug.’

‘Nee hoor, daar ga ik me niet mee bezig-
houden.’ Magenta wuifde alles weg. ‘Ik 
heb geen tijd om een stelletje zeurpieten te 
schrijven.’

‘Maar dan kopen ze niets meer bij u en 
verdient u ook niets meer.’

‘Ik verdien sowieso niets. Ze betalen 
nooit.’

‘Dat doen ze niet omdat ze niet tevre-
den zijn met de service,’ legde Elsie uit. ‘U 
moet uw klanten tevreden houden. Als u 
ze geeft wat ze willen, betalen ze. Zo werkt 
het.’

‘Nou, ik heb er genoeg van. Het is verve-
lend.’

‘Waarom doet u het dan?’
‘Dat is nogal logisch: de wereld kan niet 



zonder mijn geweldige betoveringen. Ik 
heb dus een assistente nodig en dat ben jij. 
Je begint morgen.’

‘Dat is wel heel kort dag,’ zei Elsie. ‘Mijn 
vader heeft hulp nodig in de winkel, be-
grijpt u…’

Maar eigenlijk dacht ze: Ja! O, ja! Dat 
doe ik!

‘Nou en? Hij kan toch iemand inhuren? 
Ik betaal je, natuurlijk. Ik neem aan dat 
hij geen bezwaar heeft tegen nog een zak 
goud?’

Nee, dacht Elsie. Dat heeft hij zeker niet. 
Maar ik doe het niet voor het geld. Ik doe het 
voor de magie.

‘Precies,’ zei Magenta, die haar gedach-
ten las. En ze voegde toe: ‘Ik zie dat je die 
hond nog steeds hebt.’

‘Pardon?’



‘Je hond. Die ene die zo meteen de hoek 
om komt.’

Elsie keek het steegje door en inderdaad 
kwam Lastpak net in zicht. Hij liep op ze af 
met zijn beste mag-ik-een-koekje-blik.

‘Hij is eigenlijk niet van mij,’ zei Elsie en 
ze gaf hem een klopje op zijn slordige kop.

Dat was waar. Maar Lastpak was dol op 
Elsie. Hij was haar naar het Krommevin-
gerwoud gevolgd, toen ze daar een week op 
de toren ging passen, en sindsdien bleef hij 
graag bij haar in de buurt. ’s Nachts sliep 
hij voor de deur van de winkel. Maar hij 
kwam nooit binnen. Hij was een buiten-
hond.
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‘Ik neem aan dat hij meegaat,’ zei Ma-
genta. ‘Ik zal de toren vragen om wat hon-
denkoekjes in te slaan.’

Lastpak blafte even. Hij herkende maar 
een paar woorden – wegwezen, donder op, 
vuile lastpak – dat soort dingen. Koekjes was 
een van de betere. Worstjes was de aller-
beste.

‘Kijk,’ zei Elsie. ‘Ik zal vragen wat mijn 
ou-’

‘Goed. Dat is dan geregeld. Net als de 
vorige keer. Neem je tandenborstel mee, 
loop het bos in, je neus achterna. Wij vin-
den jou.’

‘De vorige keer verdwaalde ik helemaal 
voor u me vond,’ bracht Elsie haar in her-
innering.

‘De vorige keer had ik andere dingen 
aan mijn hoofd. Deze keer sta ik op de uit-
kijk. Ik zie je morgenochtend.’

En ze verdween! Het ene moment was ze 
er nog en het volgende was ze verdwenen.

Elsie zou willen dat ze dat ook kon. Eie-
ren, kikkers en stormpjes in een glas wa-
ter waren best leuk. Maar verschijnen en 
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verdwijnen voor je met je ogen 
kon knipperen – dat was een truc 
die veel waard was. Ze zou binnen 
een seconde in de bibliotheek kunnen 
zijn. Rustig kunnen lezen en toch op tijd 
thuiskomen om de jongens in bad te doen. 
Zomaar!

Lastpak blafte nog eens.
‘Wacht hier.’ Elsie haalde een sleutel uit 

haar zak. ‘Ik doe even deze schoenen uit – 
die vertrouw ik niet meer. Daarna moeten 
we papa en mama zoeken. En ik koop een 
worstje voor je.’

Lastpak veranderde zijn mag-ik-een-
-koekje-blik in een hoera-worst-blik.

Elsie deed de deur open, haastte zich 
naar binnen en rende naar boven om haar 
stevige schoenen aan te trekken. Het plan 
was om terug te gaan naar het plein om 
haar ouders te vertellen dat ze er morgen 
weer vandoor ging. Ze zou een suikerappel 
kopen, Lastpak een worstje voeren, naar de 
toespraak van de burgemeester luisteren, 
de kleuters zien dansen, de poppenkast-
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voorstelling bekijken, de clown doorstaan 
en genieten van het vuurwerk.

En morgen zou eindelijk het echte plezier 
beginnen.


