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Voor Ivy-Rose, Orlaith en Nainsi



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.

16. HEB ALTIJD WISSELGELD.

17. STAL VOORWERPEN NETJES UIT.

18. MAAK NOOIT RUZIE MET DE KLANT.

19. SCHREEUW NOOIT.

20. HOUD JE GEVOEL VOOR HUMOR.



MAGENTA SPITS'’

TOP DRIE TOVERREGELS

1. Lees de gebruiksaanwijzing.

2. Volg het recept.

3. Zorg ervoor dat het werkt.
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EEN PAAR DINGEN DIE JE MOET 
 WETEN  VOOR WE BEGINNEN...

Er zijn drie belangrijke dingen die je moet 
weten over Elsie Pekel:

1. Elsie woont in Kleinbrugge – een saai 
dorp met een kleine brug. Kleinbrug-
ge is geen toverachtig plaatsje. Als er al 
iets magisch gebeurt, zijn de mensen 
het daar niet mee eens. Ze houden van 
een saai leven. Geen verrassingen. Geen 
gedoe. Er zijn allerlei ongeschreven 
regels over lawaai, etenstijden, kleding, 
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 behoorlijke bezigheden en de juiste tij-
den om op te staan en naar bed te gaan. 
Mensen laten zich alleen gaan op goed-
gekeurde feestdagen. En zelfs dan is het 
vuurwerk om tien uur afgelopen. Er is 
geen reden om het te overdrijven. 

2. Elsie helpt haar vader, Albert, in de fa-
miliezaak: Pekels Warenhuis. Ondanks 
de veelbelovende naam is het Waren-
huis een klein winkeltje in een steegje, 
vol goedkope, saaie dingen. Mensen 
gaan erheen om te kletsen en niet om 
veel geld uit te geven. Je wordt er niet 
opgejaagd, zoals in andere winkels. Dat 
komt omdat Albert klantenservice erg 
belangrijk vindt. Elsie kent al zijn regels 
uit haar hoofd. Ze vindt haar werk niet 
vervelend. Er zijn ergere dingen dan 
werken met je vader. Maar nog niet zo 
lang geleden begon ze te hopen dat er 
een keer iets leuks zou gebeuren, zoals 
in boeken. Gewoon iets anders. En toen 

kwam Magenta Spits het dorp binnen-
waaien en werden de dingen zeker an-
ders. Want nu... 

3. … wordt Elsie een heks. Dat had ze niet 
verwacht. Het gebeurde gewoon na het 
bezoek van Magenta. 

De mensen uit de stad noemen  Magenta 
Spits (nogal denigrerend) ‘dat Rode 
Heksen mens’, en keuren haar af om de 
volgende redenen:
1. Ze is een heks.
2. Ze draagt rood. Als je dan toch 

een heks moet zijn, zie er dan 
tenminste zo uit.

3. Ze is niet geboren en getogen 
in Kleinbrugge. Gedraagt zich 
arrogant.

4. Ze brengt slecht weer met 
zich mee. Expres. 

5. Ze woont in het Kromme-
vingerwoud, dat onwettig 
en slordig woekert. 
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Andere belangrijke dingen die je moet 
weten zijn:

Toverij
Elsie was niet van plan om met toverij te 
gaan rommelen. Maar nu ze eenmaal is 
begonnen, wil ze niet meer stoppen. Na-
tuurlijk is toverij onvoorspelbaar en loopt 
het niet altijd zoals gepland – maar Elsie 
heeft hét. 

De toren
De toren is fantastisch. Soms lijkt hij bij-
na te leven. Er is een magische provisie-
kast die eindeloos gebak produceert; een 
kledingkast met nieuwe kleren; een ma-
giscoop op het dak, waarmee je de buren 
kunt bespioneren (waaronder de Huiler-
zusters – twee lieve, oude dametjes met 
staarten, die iets met emmers hebben) en 
een sterrenkamer met een stralend roer, 
waaraan je kunt draaien om de toren te 

6. Ze woont in een mysterieuze toren, 
waarvan het gerucht gaat dat hij zich 
verplaatst! Bewegende torens gaan in 
tegen de stedenbouwkundige regels van 
Kleinbrugge.

Maar Elsie vindt Magenta betoverend. Na 
hun eerste ontmoeting beloofde Elsie om 
op de toren te passen terwijl de heks weg 
was. Lastpak, de zwerfhond van het dorp, 
ging met haar mee om er zeker van te zijn 
dat alles goed met haar ging (en ook om-
dat hij dacht dat Elsie misschien worstjes 
voor hem had – hij is gek op worstjes) en 
nu heeft hij zijn hart aan Elsie verpand. 
Overdag doet hij zijn hondendingen, maar 
’s nachts slaapt hij op de drempel van het 
Warenhuis. (Hij komt alleen niet binnen. 
Hij is een buitenhond.) 
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Aan het eind van haar week in de toren 
ging Elsie terug naar huis met een zak vol 
goud, een paar betoverde dansschoentjes 
en een paar nieuwe betoveringen die ze ge-
heim moest houden omdat de mensen van 
Kleinbrugge ze zouden afkeuren.

Haar leven werd weer normaal... saaie 
dagen... weken... maanden...

Tot op 1 mei, een van de weinige leuke 
dagen van het jaar, de Rode Heks weer 
opdook! Deze keer wilde ze dat Elsie haar 
zou helpen met het op orde brengen van 

laten bewegen. (Eigenlijk hoef je er niets 
voor te doen. Het is allemaal illusie – maar 
de toren houdt ervan om een voorstelling 
op te voeren.)

Corbett
Corbett is de traditionele raaf die bij een 
toren hoort. Hij is nors en chagrijnig en 
kijkt neer op andere vogels, vooral duiven. 
Maar Elsie weet hoe ze met hem om moet 
gaan. 

Joey en Sylfine
Toen ze op de toren paste, raakte Elsie dik 
bevriend met Joey de postbode en Sylfine 
Groenmantel (echte naam: Aagje 
Wiggins) die zich kleedt als 
een bosnimf en blootsvoets 
in het maanlicht danst, 
hoewel ze dat waarschijn-
lijk beter kan 
laten. 



Elsie leerde ook het geheim van ‘de korte 
weg nemen’. Dat is heksenpraat voor ter 
plekke verdwijnen en ergens anders weer 
opduiken. Een erg handige truc...

En laten we, nu we helemaal zijn bij-
gepraat over de belangrijke dingen, eens 
kijken wat er deze keer met Elsie staat te 
gebeuren... 

haar postorderbedrijfje, Spits’ Betoveringen 
op Bestelling. Daar ging het niet goed mee: 
veel boze klanten, een chaotische lijst met 
bestellingen en een zeer humeurige Ma-
genta. Elsie greep de kans om te helpen 
en meer betoveringen te leren met beide 
handen aan. Ze bracht opnieuw een span-
nende week door in de toren, waar ze het 
postorderbedrijfje redde, nieuwe spreuken 
leerde, een betoveringenbazaar bezocht, 
een zeer onbeleefde geest op zijn plaats 
zette en een op hol geslagen meute op orde 
bracht.
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Hoofdstuk Een

DOE HET NIET TE VAAK

‘Het probleem is,’ zei Elsie tegen Joey, ‘dat 
ik het te vaak doe.’

Het Warenhuis was geopend op een 
zonnige zaterdag en ze leunden beiden op 
de toonbank, diep in gesprek. Lastpak zat 
rechtop in de deuropening, en keek trouw 
op naar zijn twee lievelingsmensen. Elsies 
vader was boven zijn schort aan het strij-
ken. 

Joey had post bij de winkel afgeleverd – 
twee kortingsbonnen, een paar rekeningen 
en een foldertje over klinknagels – maar 
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het was eigenlijk alleen maar een excuus 
om Elsie op te zoeken. Kleinbrugge hoor-
de officieel niet bij zijn ronde. Gewoonlijk 
bleef hij in het Krommevingerwoud. Elsie 
slaakte een gilletje van vreugde toen ze de 
luiken opende en hem buiten naast Last-
pak zag wachten. 

Elsie was altijd blij om Joey te zien. Hij 
was een van de weinigen met wie ze over 
toverij kon praten. Hij keurde het niet af 
zoals de mensen in Kleinbrugge. Hij woon-
de in het bos, waar ze de dingen anders 
deden. 

‘Hoe doe je het?’ vroeg hij. ‘Is het mak-
kelijk?’

‘Absoluut. Je sluit gewoon je ogen, denkt 
aan waar je heen wilt, zegt in gedachten 
het geheime woord… en je bent er.’

‘Geweldig!’ zei Joey. ‘Over nuttig gespro-
ken. Ik zou het de hele tijd doen als ik het 
kon. Wat is het geheime woord?’

‘Dat mag ik niet zeggen. Een heks moet 
het in je oor fluisteren.’

‘Je bent toch een heks? Fluister het me 
dan in.’ 
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‘Ik ben nog steeds aan het leren. En het 
gaat niet alleen om het woord. Je moet je 
echt kunnen inbeelden waar je naartoe 
gaat, goed nadenken over de plek waar je 
terecht wilt komen.’

‘O, dat zou ik niet kunnen,’ zei Joey. ‘Ik 
zie nooit iets om me heen. Vroeger deed 
ik mijn ronde met mijn ogen dicht, als ik 
me verveelde. Voordat ik Pieter had om me 
gezelschap te houden.’

Hij keek liefdevol neer op het bood-
schappenmandje aan zijn voeten. Het 
stond daar gewoon een mandje te zijn – 
maar er was iets mee dat niet helemaal 
normaal was. Het zag er... waakzaam uit. 
Gretig. Alsof het wachtte tot iemand een 
bal naar hem zou gooien. 

Joey was verliefd geworden op dit mand-
je tijdens een onvergetelijk uitstapje naar 
de Betoveringenbazaar, waar alle mandjes 
zweefden. Hij had het mee naar huis ge-
nomen omdat het volgens hem geweldig 
handig zou zijn op zijn postronde. Maar ei-
genlijk vond hij het gewoon gezellig om in 
de buurt te hebben. Het mandje was altijd 

in voor een spelletje. Het kon kunstjes. Het 
had persoonlijkheid. Bijna niemand wist 
waarom hij het Pieter noemde. 

‘Hoe dan ook,’ zei Elsie. ‘Ik stop ermee. 
Geen korte wegen meer. Magenta zegt dat 
het lui is.’

‘Wat is er zo verkeerd aan? Zelf heb ik 
genoeg gelopen voor de rest van mijn le-
ven.’

‘Ik denk dat ze bedoelt dat je niet zo-
maar moet toveren, alleen omdat het mak-
kelijk is,’ zei Elsie. ‘Sommige dingen moet 
je op de langzame, normale manier doen. 
Zoals soep maken of de trap op lopen of je 
slaapkamer opruimen.’

Elsie kon niet alleen de korte weg ne-
men. Ze kende al drie korte en krachtige 
spreuken. Ze kon eieren uit de lucht halen, 
het kikkers laten regenen en een storm in 
een glas water maken. Het waren de eerste 
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spreuken die ze had geleerd en 
ze kon ze inmiddels perfect uit-
voeren, met leuke variaties. En ze experi-
menteerde met een paar nieuwe spreuken. 
Natuurlijk was ze voorzichtig dat ze dat 
niet deed waar mensen het konden zien. 

Kleinbrugge zou zich er niet prettig bij 
voelen. 

Maar... 
Onlangs had ze nog voor de 

grap een klein stormpje in een 
glas water laten opsteken, en dat had 
meneer Zuurman gezien. Hij was niet 

een van Elsies favoriete klanten. Zijn 
persoonlijkheid paste bij zijn naam. Hij 
deed zo lang over zijn spannende aankoop 
(een doosje lucifers) dat Elsie was vergeten 
dat hij er nog was. Ze had snel wat gehoest 
om het zachte gerommel van de donder te 
verhullen en stopte het onweer met een 
knip van haar vingers. Maar Zuurman had 
het wel gemerkt. 

Een andere keer, toen ze zich in de 
winkel in haar eentje zat te vervelen, 

had Elsie drie kikkertjes tevoorschijn ge-
toverd en die in een rijtje op de toonbank 
gezet. De eerste had een brilletje op, de 
tweede een handtasje bij zich en de derde 
droeg een strohoed en speelde gitaar. Ze 
werd echt goed in kikkers. Ze keek op en 
zag mevrouw Snurken in de deuropening 
staan, haar mond vertrokken in een ‘O’ 
van afschuw. Elsie wist haar ervan te over-
tuigen dat het een speling van het licht 
was, maar het scheelde niet veel.

En dan was er die keer dat ze een 
chocolade-ei uit het niets 
liet verschijnen om haar 
broertje, baby Tod, te 
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laten stoppen met huilen, en heel vreemde 
blikken kreeg van de mensen die voor de 
slagerij in de rij stonden.

Het toveren ging zo vanzelf dat Elsie 
soms vergat dat het geheim moest blijven 
en ze het gewoon deed. 

‘Doe het niet te vaak,’ mijmerde Joey. 
‘Dat zeggen mensen altijd over leuke din-
gen. Niet te vaak snoepen. Blijf niet te 
vaak de hele nacht op. Eet niet te vaak ijs 
als ontbijt en bestel niet te vaak een ka-
meel.’

‘Precies – een kameel bestellen?’
‘Ik hoef er nu geen. Niet nu ik Pieter 

heb. Maar je moet je niet schuldig voelen. 
Doe gewoon waar je zin in hebt.’ 

‘Hm. Vertel me nou maar wat er alle-
maal in het bos gebeurt. Hoe gaat het met 
Magenta, Corbett en Sylfine?’

‘Ik ben maar één keer in de toren ge-
weest sinds je vertrek,’ zei Joey. ‘Er is geen 
post geweest en Hare Heksigheid stelt het 
niet op prijs als je zomaar op bezoek komt.’

‘Geen post?’ Elsie fronste haar wenk-
brauwen. ‘Helemaal niets?’

‘Niks, nada, noppes. Een paar dagen 
nadat je naar huis was gegaan, riep ze me 
bij zich. Ze gaf me een stapel brieven om 
te versturen, schreeuwde iets over er genoeg 
van hebben en gooide de deur voor mijn 
neus dicht.’

‘Laat me raden,’ zei Elsie met een zucht. 
‘Dat waren onbeschofte brieven waarin ze 
de klanten schreef dat Spits’ Betoveringen 
op Bestelling niet meer bestaat, dus dat ze 
moesten oprotten en nooit meer contact 
opnemen?’

Spits’ Betoveringen op Bestelling was een 
goede naam voor een magisch postorder-
bedrijf. Het klonk als een vakkundige 
winkel die garant stond voor een snel-
le levering van goed geprijsde spreuken, 
die geen reden tot klagen opleverden. In 
werkelijkheid was het een ongeorgani-
seerd zooitje, gerund vanuit een chaotisch 
kantoor in een bewegende tovertoren, en 
Magenta was een hopeloze zakenvrouw. 
Haar betoveringen waren uitstekend, maar 
ze kwamen bijna nooit aan op de plaats 
van bestemming omdat het pakje niet 
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goed was gefrankeerd, 
ontplofte of gewoon 
verdween. Naarma-
te ze achterliep met 

de bestellingen en de 
klachten binnen begonnen 

te stromen, werd ze alleen maar kwader. 
‘Het spijt me, Elsie,’ zei Joey. ‘Na al-

les wat je hebt gedaan. Al dat opruimen. 
Al die brieven die je hebt geschreven en 
drankjes die je hebt gebrouwen.’

‘Het was allemaal op orde toen ik weg-
ging,’ zei Elsie.

‘Ik weet het.’
‘Alle rekeningen waren betaald, de ach-

terstand in bestellingen was weggewerkt 
en de Toverraad had haar vergunning niet 
ingetrokken.’

‘Ik weet het.’
‘Ik had ervoor gezorgd dat alles in huis 

was om de volgende reeks betoveringen te 
maken. En Corbett kon haar helpen. Ze 
hoefden alleen maar de bestellingen bij te 
houden en geen brieven van klanten in het 
vuur te gooien.’

‘Je kent Hare Heksigheid,’ zei Joey. ‘Ze 
verveelt zich. Verliest plotseling haar in-
teresse. Maar nu lijkt het erop dat ze zich 
verveelt met nietsdoen. Corbett zegt dat ze 
onmogelijk is om mee te leven.’

‘Heb je Corbett gezien, dan?’ vroeg Elsie.
Joey knikte. ‘Gisteren nog. Hij zag me 

op mijn ronde en vloog naar beneden om 
mijn boterhammen te delen.’

‘En Sylfine? Heb je haar nog gesproken?’
‘De laatste tijd niet. Ze is op bezoek bij 

haar grootmoeder.’
‘Leuk voor haar.’
‘Niet echt. Haar grootmoeder is erg 

streng. Ze zegt dat ze op moet houden met 
zich van alles in haar hoofd te halen en 
die idiote verzonnen naam “Sylfine” weer 
moet veranderen in het saaie Aagje. Ze laat 
haar verstandige kleren dragen en de bloe-
men uit haar haar halen. Ze verbiedt haar 
blootsvoets in het maanlicht te dansen en 
te praten over eenhoorns. En ze mag geen 
taart eten.’

‘Arme Sylfine. Alles waar ze het meest 
van houdt,’ zei Elsie. ‘Praten, dansen, een-
hoorns en taart.’
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‘Geen bericht van een zeker ie-
mand die wil dat onze Elsie weer 
komt helpen?’

Albert miste zijn enige 
dochter als ze het bos inging 
voor wat hij dwaze uitstap-
jes vond, en thuiskwam 
met vreemde nieuwe idee-
en. Maar aan de andere 
kant had ze het duidelijk 
naar haar zin en Albert kon 
niet ontkennen dat ze goed 
werd betaald voor haar werk. 

‘Nee,’ zei Joey. ‘Geen bericht, 
meneer Pekel. Ik kwam alleen even 
langs om gedag te zeggen.’

‘Nou, goed je te zien, jongen. 
Heb je iets nodig nu je hier toch 
bent? Spijkers? Zeep? Potlood met 
een gummetje achterop? Of mis-
schien een van die mooie vazen 
voor je moeder?’ Hij wees naar 
een stapel oerlelijke groene glazen 
vazen.

‘Hoe dan ook, ik kan maar beter gaan. 
Ik moet naar huis om Pieter te repare-
ren. Een van zijn draden zit los, daardoor 
zweeft hij scheef.’ Joey gaf de mand een 
klein duwtje met zijn voet. ‘Laat Elsie je 
losse draad even zien.’

Gehoorzaam zweefde Pieter omhoog en 
hing een beetje wiebelend in de lucht.

Er klonken voetstappen van de steile 
zoldertrap. Elsies vader, Albert, kwam naar 
zijn werk in zijn pas gestreken schort waar-
op stond: Pekels Warenhuis. Waar klantenservice 
op één staat. 

Pieter landde snel op de grond en ver-
stijfde. Dit was Kleinbrugge. Niet een plek 
waar mandjes hun vliegkunsten konden 
vertonen. 

‘Kijk eens wie we daar hebben!’ riep 
Albert uit. ‘Heb je post voor ons meege-
bracht, jongeman? Hebben we de loterij 
gewonnen? Zijn we miljonair?’ Hij grin-
nikte even. 

‘Dag, meneer Pekel,’ zei Joey. ‘Nee, ben 
bang van niet, hahaha.’
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‘Nee, dank u, meneer Pekel,’ zei Joey. 
‘Ze heeft er al een. Ik kan maar beter gaan. 
Dag, Elsie.’

En met die woorden pakte hij Pieter 
op bij zijn handvat, zoals je een normaal 
mandje zou vastpakken. De bel boven de 
deur rinkelde – en hij was weg.

Elsie zuchtte even. Joey herinnerde haar 
aan alle dingen die ze miste. Als ze een 
lijstje kon maken, zou het er zo uitzien:

IK MIS:
Mijn vrienden

Wonen in een tovertoren in een bos
Corbett

Geesten en elfen en oude dametjes met wolvenstaarten
Mijn eigen kamer
Mijn eigen bed
Taart als ontbijt
Magenta helpen

Rommelen met toverij

Op dit moment leken al die dingen heel 
ver weg.




