
Heksenweek



Eerste druk, 2021
Vertaling: Jesse Goossens
Nederlandse rechten Lemniscaat b.v.,  
Vijverlaan 48, 3062 hl Rotterdam, 2021

isbn 978 90 477 1317 3
nur 283
Tekst © 2017 Kaye Umansky
Illustraties © 2017 Ashley King

Oorspronkelijke titel: Witch for a Week
Oorspronkelijke uitgever: © 2017 Simon & Schuster uk Ltd, 1st Floor, 222 
Gray’s Inn Road, London wc1X 8hb.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Druk- en bindwerk: Wilco bv, Amersfoort

Kijk voor spelletjes, lessuggesties en meer op:
www.lemniscaat.nl







Voor Freya, Elinor, 
Reuben en Erin





Pekels Top Tien
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.
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Hoofdstuk één

de heks waait binnen

Elsie Pekel paste op de familiewinkel toen 
de heks het dorp binnenwaaide.

Het dorp heette Kleinbrugge, omdat het 
klein was en er een brug stond. De brug 
lag over een traag kabbelende rivier, de 
Miezer. Net als de rivier kabbelde het leven 
in Kleinbrugge traag en eentonig voort. 
Het was een saai dorp, waar mensen vroeg 
naar bed gingen, omdat er niets anders te 
doen was.

De winkel stond in een smal zijstraatje 
van de hoofdweg, en droeg de grootse naam 
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‘Pekels Warenhuis’.  Maar er was niets 
groots aan. Het was er donker en  groezelig 
en er werden goedkope, saaie spullen 
verkocht. Theezeefjes. Emmers. Kaarsen. 
Schoenpoets. Paperclips. De kassa rinkel-
de niet vaak. De meeste mensen kwamen 
alleen maar binnen voor een praatje en ga-
ven geen cent uit. Sommige weken bracht 
de winkel zelfs te weinig op om eten van te 
kopen.

Het was een zonnige zaterdag. De hoofd-
weg wemelde van de winkelende mensen, 
wandelaars, kinderen, kippen, en hier en 
daar een loslopend varken. De zwerfhond 
van Kleinbrugge lag midden op straat en 
liet mensen struikelen terwijl hij van de 
ochtendzon genoot.

Pekels Warenhuis deed weer zijn ge-
bruikelijke bruisende zaken. Elsie had een 
schoenveter verkocht. Haar vader rekende 
een zwabber af. Beiden hoorden een hoop 
gezeur aan over pijnlijke ruggen en verve-
lende buren. Weer een dag met nauwelijks 
verkoop en pijn in hun oren. Niets anders 
dan anders dus.





En toen…
… sloeg de torenklok van het stadhuis 

twaalf keer. Het was midden op de dag.
Het galmende geluid van de laatste klok-

slag stierf weg…
En alles veranderde!
Een huilende wind stak op vanuit het 

niets, waardoor hoeden wegwaaiden en 
vuilnis over de straatstenen stuiterde. Dit 
was geen zomerbriesje. Dit was een woeste 
stormwind. Een wind die bomen kon ont-
wortelen en schoorstenen van huizen blies.

De hoofdweg raakte snel verlaten: ieder-
een zocht een schuilplaats, terwijl ze rok-
ken naar beneden trokken en de parasols 
stevig vasthielden die zich los probeerden 
te rukken. Winkeliers worstelden om hun 
rolluiken dicht te krijgen. Kinderen werden 



binnen geroepen. Deuren  dichtgeslagen. 
De zwerfhond verdween. Het was net als 
dat moment in een western waarop de 
revolverheld het dorp in loopt en iedereen 
wegvlucht.

‘Moet je zien,’ zei Elsies vader. ‘Het weer 
is omgeslagen. Er zullen nu niet veel klan-
ten meer komen. Ik denk dat ik even een 
minuutje of vijf met mijn benen omhoog 
ga zitten.’

‘Zal ik het GESLOTEN-bordje ophangen?’ 
vroeg Elsie.

‘Nee. Denk aan Klantenserviceregel 
Acht: Blijf zo vaak mogelijk open. Je redt 
het wel even alleen, toch? Verdien maar 
een bak geld, liefje.’

Dat zou ik wel willen, dacht Elsie terwijl 
haar vader naar boven liep. 
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Ze hadden maar één rijke klant nodig 
die graag goedkope, saaie spullen kocht. 
 Hoewel… nu Elsie erover nadacht, besefte 
ze dat de hele voorraad van het Warenhuis 
waarschijnlijk nauwelijks iets waard was.

Buiten bleef de wind door de verlaten 
straten razen, op zoek naar dingen die hij 
om kon duwen. Arm of rijk, geen enkele 
klant zou in dit vreemde wilde weer langs-
komen.

Elsie zuchtte even. Ze hield veel van haar 
vader en moeder, en van haar drie broer-
tjes, Arthy, Toby en baby Tod. En ze vond 
het echt niet erg om in de winkel te staan. 
Maar soms wilde ze dat haar leven wat op-
windender was, zoals in boeken.

Elsie was gek op lezen. Ze had bijna 
alle boeken van de kleine bibliotheek van 
Kleinbrugge al uit. Ze kon ze niet mee naar 
huis nemen, omdat de jongens altijd alles 
kapotmaakten. Maar de beste verhalen 
kende ze uit haar hoofd.

In boeken was het echter altijd de jong-
ste zoon die avonturen beleefde en rijk 
werd. Meisjes in verhalen dansten meestal, 



of ze sliepen en verdeden hun tijd tot een 
prins hen kwam redden, en dan trouw-
den ze in grote witte jurken en prachtige 
schoenen. Er werkte er nooit eentje in een 
winkel.

Elsie hees zich op de toonbank en keek 
naar haar oude, versleten laarsjes. Ze stel-
de zich haar voeten voor in schitterende 
schoenen. Blauwe, met linten. Ze had 
het perfecte paar in de etalage van de 
schoenmaker zien staan. Het was 
al bijna 1 mei, de feestdag waarop 
Kleinbrugge een optocht hield 
met muziek en dans. O, ze 
wilde die blauwe schoenen zo 
graag! Maar het was jammer 
genoeg onmogelijk. In tegen-
stelling tot de sprookjesprin-
sessen kon zij ze zich niet 
veroorloven.

Maar 
wensen mag 
altijd, dacht 
Elsie.
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Plotseling werd er hard op het raam ge-
klopt. Elsie keek op.

En daar stond ze. De heks. Ze keek door 
de ruit. Groene ogen in een bleek gezicht. 
Strengen rood bruine krullen zwiepten 
woest om haar hoofd.

Een moment waar geen einde aan leek 
te komen lang hield ze de verraste blik van 
 Elsie vast…

… en toen was ze weg.
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Knal! De deur vloog open. De roestige 
oude deurbel viel in stukken op de vloer. 
De wind stormde naar binnen, blies rond, 
zag niets interessants en bulderde weer 
naar buiten.

En plotseling stond de heks in de winkel.
Elsie had alle roddels over deze vreemde 

klant al gehoord. Ze heette Magenta Spits 
en de dorpelingen noemden haar de Rode 
Heks, om drie redenen:

2. De rode 

hand-

schoenen 

die ze 

altijd 

droeg

3. Haar rode jas 

en bijpassende 

puntlaarzen

1. 

Haar 

rode 

haar

B
B

B
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Zelfs als ze geen heks was geweest, dan 
hadden de mensen nog over Magenta 
Spits geroddeld, want ze was niet geboren 
en getogen in Kleinbrugge en daarom een 
beetje verdacht. Ze kwam bijna nooit naar 
het dorp – alleen als ze een van haar laar-
zen moest laten verzolen of nieuwe sokken 
nodig had – van die klusjes die je zo lang 
mogelijk uitstelt. Als ze langskwam, deed 
ze niet erg haar best om in de smaak te 
vallen. Ze stoof gewoon binnen en ging zo 
snel mogelijk weer naar buiten, terwijl ze 
iedereen negeerde en ongeduldig met haar 
voet tikte als ze moest wachten.

Als ze kwam, was het altijd slecht weer. 
Plotselinge sneeuwval, hagel, dikke mist… 
Vervelend weer, waar mensen nooit op 
waren gekleed. De conservatievere dorpe-
lingen hadden ook een afkeer van de ma-
nier waarop ze zich altijd in die verschrik-
kelijke, schreeuwerig rode kleren hulde. 
Ze schuifelde niet rond in zwarte lompen 
met een traditionele punthoed op, zoals 
een respectabele heks zou doen. Ze lachte 
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niet kakelend. Ze had geen enkele wrat. Er 
was geen bezemsteel te bekennen… Ze was 
anders. Vreemd. Niet welkom.

Mensen zeiden dat ze in een toren 
woonde, diep in het Krommevingerwoud – 
hoewel niemand die ooit had gezien. Ie-
dereen vermeed het woud. Het strekte zich 
uit tot aan de rand van het dorp en was 
groot, oud en een beetje angstaanjagend. 
Het soort plek waar zich duistere geheimen 
schuil kunnen houden. 

Over de toren deden allerlei verhalen de 
ronde. Sommigen zeiden dat hij van glas 
was gemaakt. Sommigen zeiden van ijs. 
Anderen van marmer. Ze zeiden dat het 
onmogelijk was om hem te vinden – maar 
als dat waar was, wisten ze natuurlijk he-
lemaal niet waar hij van was gemaakt. Als 
Elsie hen daarop wees, haalden ze hun 
schouders op en zeiden: ‘Dan nog…’ alsof 
ze er een heleboel mee bedoelden.

Niet dat het Elsie iets kon schelen. Voor 
haar telde alleen dat er een klant binnen 
was, die misschien geld kwam uitgeven.
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Elsie sprong naar beneden, nam haar 
plek achter de toonbank in, zette een 
 verwelkomende glimlach op en zei vrien-
delijk: ‘Kan ik u helpen?’
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Hoofdstuk twee

iedereen zou het kunnen

De heks gaf de gebroken bel een schopje 
met de punt van haar laars.

‘Je hebt een nieuwe bel nodig.’
Ze zei het kortaf, alsof ze er niets mee 

te maken had. Niet: ‘Heb ik dat gedaan? 
Het spijt me!’ Niet: ‘Hemeltjelief, ik zal de 
schade vergoeden.’ Niets.

‘Die hebben we zeker nodig,’ gaf Elsie 
toe. ‘Geeft niets, ongelukjes kunnen ge-
beuren. Ziet u iets van uw gading?’

‘Om eerlijk te zijn,’ zei de heks terwijl ze 
de kleine winkel rondkeek, ‘nee.’

‘Neem uw tijd. Vandaag zijn de kurken-



trekkers in de uitverkoop en we hebben 
een speciale aanbieding voor scharnieren. 
Wat een gemene wind buiten, vindt u 
niet?’

Als je in een winkel werkt, zeg je dit 
soort dingen vanzelf. Elsie had van haar 
vader alle belangrijke Klantenserviceregels 
geleerd. Zoals:

1. wees vriendelijk, zelfs tegen  

onbeleefde klanten

(eigenlijk: juist tegen onbeleefde klanten).

2. doe alsof de klant altijd 

 gelijk heeft

(ook al is dat duidelijk niet zo).

3. luister goed, knik bevestigend  

en kijk geïnteresseerd

(niet makkelijk als je over kurkentrekkers en 

scharnieren praat).

4. houd de mensen aan de praat,  

dan kopen ze misschien nog iets.
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En dat waren pas de eerste vier; haar 
vader had honderden regels! Elsie was heel 
goed in Klantenservice.

‘Ik heb die wind meegenomen,’ zei de 
heks. ‘Ik dacht dat alles wel een beetje 
mocht worden opgeschud – het is hier al-
tijd zo dodelijk saai, vind je niet?’

‘Absoluut,’ zei Elsie, die Klantenservice-
regels Een, Drie en Vier inzette. ‘Er is niets 
zo goed als een stevige wind om de mensen 
wakker te schudden. Ze zullen er nog we-
ken over klagen.’

‘Goed. Dan is mijn moeite niet voor 
niets geweest. Waar is jullie berichten-
bord?’ 

‘Achter u.’ Elsie wees het aan.
‘Wat kost het om dit op te hangen?’ Er 

verscheen opeens een groot vel papier in 
de rode handschoen van de heks.

‘Een cent voor een week,’ zei Elsie.
‘Ik heb geen week. Ik heb veel sneller 

iemand nodig.’
‘Toch kost het nog steeds een cent, ben 

ik bang. Maar ik zal mensen er natuurlijk 
op wijzen.’ (Klantenserviceregel Zeven: 



Wees altijd behulpzaam.) ‘Weet u zeker 
dat ik u niet kan verleiden met een keu-
kenmat voor de halve prijs?’ (Klantenser-
viceregel Elf: Vestig de aandacht op aanbie-
dingen.)

‘Nee.’ De heks knipte met haar vingers. 
‘Punaises.’

Elsie gaf vier punaises aan en de heks 
prikte haar papier met zo’n kracht midden 
op het bord dat verschillende oudere be-
richten naar beneden dwarrelden.

‘Tijdelijke oppasser gezocht,’ las  Elsie voor. 
‘Melden bij  Magenta Spits .  Toren in het woud. 
Hmmm…’
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‘Wat bedoel je: “Hmmm”?’ De heks 
fronste haar wenkbrauwen. ‘Is er iets niet 
goed?’

‘Nou, mensen hebben wel wat meer in-
formatie nodig.’

‘Zoals?’
‘Zoals voor hoelang u iemand zoekt?’
‘Een week. Ik ga op bezoek bij mijn zus. 

Hoewel… als ze zich weer zo gedraagt als 
ze soms doet, ben ik misschien binnen een 
paar uur terug.’

‘Wanneer heeft u iemand nodig?’
‘Morgen.’
‘Dat is op wel heel korte termijn. Wat 

moet de oppasser doen?’
‘Afsluiten. Nieuwsgierige aagjes op af-

stand houden. Klachten aannemen.’
‘Klachten?’
‘Ik heb een postorderbedrijfje. Spits’ Be

toveringen op Bestelling.’ De heks snoof. 
‘Ik wou dat ik er nooit aan was begonnen. 
Ik ben al mijn tijd kwijt aan het inpakken 
van pakketjes die lekken, ontploffen of 
nooit aankomen. Mensen klagen en willen 
hun geld terug.’
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‘Wat vervelend voor u,’ zei Elsie mee-
levend. ‘Mensen kunnen zo onredelijk zijn, 
vindt u niet?’

‘Leef met de klant mee’ was Klanten-
serviceregel Vijf. Maar in dit geval was Elsie 
echt geïnteresseerd. De heks was heel an-
ders dan de gemiddelde Warenhuisklant.

‘Ja, nou!’ zei de heks. ‘O! Dat vergat ik 
bijna. De oppasser moet ook het water van 
Corbett verschonen.’

‘Wie is Corbett?’
‘De raaf. Hoort bij de toren. Past meest-

al op zichzelf, maar hij kan de kraan niet 
opendraaien. Hij heeft geen opponeerbare 
duimen, snap je.’

‘Juist…’ zei Elsie. ‘Corbetts water verscho-
nen. Is dat alles?’

‘Zo’n beetje. Er hoeft niet gekookt te wor-
den, daar zorgt de toren voor. Ik heb ook 
een aardige collectie boeken, mocht iemand 
daarin geïnteresseerd zijn.’ Ze keek Elsie 
scherp aan. ‘Jij houdt toch van lezen? Ik 
heb je wel eens in de bibliotheek gezien. Ga 
je daar vaak naartoe?’

‘Niet zo vaak als ik wel zou willen,’ zei 



Elsie. ‘Ik moet meestal werken. En ik kan 
de boeken niet mee haar huis nemen. Mijn 
broertjes kauwen erop.’

‘Laat ze dan ophouden! Bevries ze als ze 
dat doen! Daar heb ik een betovering voor. 
In een spuitbus. De Bevriesbries: één spuit-
je en ze verstijven meteen. Het is een van 
mijn populairdere producten.’ 

‘Dat kan ik me voorstellen,’ zei Elsie. ‘Ik 
vind het alleen niet zo aardig om je familie 
te bevriezen.’

‘Waarom niet? Ik heb wel ergere dingen 
met mijn zus gedaan. Maar ik heb nog een 
slimme tip: zet de boeken op een plaats 
waar ze niet bij kunnen.’

‘Er is geen plek om ze te verstoppen. We 
wonen nogal krap, boven. Eh… voor de 
duidelijkheid: de oppasser hoeft dus geen… 
toverdingen te doen?’

‘Nee. Het werk blijft 
stilliggen tot ik terug ben. 
De toren heeft natuurlijk 
wel alle toverspullen – hij 
is volledig uitgerust, om 
het zo maar te zeggen. 
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Dus als het zo uitkomt, is er niets mis mee 
om iets uit te proberen. Een betovering of 
twee, gewoon voor de leuk. Ik vind dat je 
mensen vooral niet moet tegenhouden. 
Hoe moeten ze er anders achter komen dat 
ze ergens goed in zijn?’

‘Is dat niet gevaarlijk?’ vroeg Elsie. ‘Weg-
gaan en iemand maar zijn gang laten gaan 
met betoveringen, zonder dat hij weet wat 
hij doet?’

‘Aha. Je hebt het over veiligheidsvoor-
schriften. Daar doe ik niet aan.’ De heks 
leunde met haar puntige ellebogen op de 
toonbank. ‘Je leert van je fouten, Elsie. 
Trouwens, als je je aan de regels houdt, is 
toverij verbazend eenvoudig. Dat realiseren 
mensen zich niet.’

‘Hoe weet je hoe ik hee…’
‘Stil. Ik ben aan het woord. Er zijn drie 

belangrijke dingen die je moet onthouden 
als het om toveren gaat.’ De heks telde ze 
af op haar lange, rode vingers. ‘Eén: lees de 
gebruiksaanwijzing. Twee: volg het recept. 
Drie: zorg ervoor dat het werkt.’

‘Tot die laatste kon ik u nog volgen,’ zei 
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Elsie. ‘Hoe “zorg je ervoor dat het werkt”?’
‘Oefenen. En het helpt als je het hebt.’
‘Hét?’
‘Ja. Het is net als pianospelen, of een 

heerlijke maaltijd maken van een kaaskorst, 
een oude aardappel en een rabarberstengel. 
Sommigen hebben het, anderen niet.’ Ze 
ging rechtop staan. ‘Hoe dan ook. Ter zake. 
Denk je dat ik nog iets anders in de adver-
tentie moet zetten?’

‘Het kan helpen om te vermelden wat u 
betaalt.’

‘Geen idee… Wat denk jij?’
‘Ik weet het niet. Een redelijk bedrag.’
‘Prima. Ik betaal een redelijk bedrag.’ De 

heks keek Elsie schuin aan. ‘Genoeg voor 
een paar prachtige, blauwe schoenen, denk 
ik.’

Elsie was geschokt.
Schoenen? dacht ze. Hoe weet ze van de 

blauwe schoenen die ik zo graag wil?
‘Die wil je toch?’
‘Ja… zeker… maar hoe…?’
‘O, stop toch met me als een vis op 

het droge aan te gapen. Ik ben een heks! 
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 Gedachtenlezen hoort bij mijn vaardighe-
den. Als je wilt dat je gedachten geheim 
blijven, moet je niet overal schoenen laten 
rondslingeren. Hoe dan ook, het is een su-
permakkelijk baantje als je met Corbett op 
kunt schieten. Jij zou het kunnen.’

‘Ik? O, nee,’ zei Elsie. ‘Nee, ik moet mijn 
vader in de winkel helpen. En mijn moeder 
met mijn broertjes.’

‘Het helpt toch als je genoeg geld ver-
dient om laarzen voor je broertjes te kun-
nen kopen? En een kalkoen voor 1 mei? 
Een nieuwe hoed voor je moeder? Wat 
extra’s om de winkel op te leuken? Nou?’

‘Ze vinden het toch niet goed,’ zei Elsie.
‘Omdat ik een heks ben, zeker. Het zijn 

heksisten.’
‘Echt niet! Ze kennen u alleen niet.’
‘Nou en? Ik ben er niet eens.’
‘Dan nog. Mijn vader laat me nooit 

gaan.’
‘Daar heb ik een betovering voor. Ja-

knikkers. Drie knikkers in zijn thee en hij 
is overal voor in. Een kikker kussen. Zijn 
sokken opeten…’
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‘Ik zei net al dat ik niet denk dat je je 
eigen familie moet betoveren,’ zei Elsie.

‘Best. Doe dan maar moeilijk. Neem je 
moeder apart. Vertel over de kalkoen. Be-
schrijf hoe mooi de hoed is. Zeg haar dat 
ik er persoonlijk voor insta dat je over een 
week veilig thuiskomt. Moet je je voor-
stellen, Elsie. Je eigen slaapkamer. Talloze 
interessante boeken om te lezen. Tijd voor 
jezelf. En ik betaal je – even denken – een-
entwintig goudstukken, drie voor elke dag. 
De spreekwoordelijke zak vol goud. Klinkt 
dat redelijk?’

Elsie wist niet wat ze moest zeggen. 
Eenentwintig goudstukken? Dat was een 
 fortuin! Meer dan Pekels Warenhuis de 
afgelopen tien jaar bij elkaar had verdiend!

Maar…
‘Waar wacht je nog op, Elsie?’ drong de 

heks aan. ‘Waar is je zin in avontuur? Ik 
weet dat je die hebt!’

Ze heeft gelijk, dacht Elsie. Die heb ik.
Maar…
‘Ik zie je morgenochtend vroeg. Neem 

een tandenborstel mee. Hier is je cent voor 



de advertentie – koop er maar een nieuwe 
bel van.’

Er verscheen een munt in haar hand. Die 
sprong omhoog, draaide rond in de lucht 
en landde op zijn rand op de toonbank, 
waar hij naar de kassa rolde.

‘Hoe vind ik u?’ vroeg Elsie. De woorden 
floepten uit haar mond voor ze ze kon te-
genhouden. ‘Niet dat ik zeg dat ik het doe, 
maar…’

‘Wandel gewoon het Krommevingerwoud 
in en loop door. Wij vinden jou wel.’

En met die woorden was de heks vertrok-
ken. Niet door de deur. Gewoon – weg.

Buiten ging de wind liggen. Een zonne-
straal viel door het raam. Het geluid van 
schuifelende voeten en ratelende wielen 
sijpelde naar binnen, terwijl het dorp weer 
tot leven kwam.

Elsie pakte de munt op en 
deed de kassa open…

… die tot de rand vol 
zat met glanzende 
koperen muntjes.


