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Brand in Mokum! (canon)
Prinses Vuurvlieg
De vuurspuwende draak
Wayan en zijn kat

238
239
244
248

Een paar spreekwoorden en gezegdes
Bronvermelding

252
254

liedje
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Woord vooraf
Kinderen houden van knoeien met water en zand, van rennen in de
wind en van vuurtjes stoken. Water, aarde, lucht en vuur: je kunt er
eindeloos mee spelen.
Dat vind je terug in verhalen: in de aarde kun je een tuintje maken,
een schat begraven of er een vinden. Maar in verhalen kan nog veel
meer: je stapt in een holle boom en komt terecht in een wereld onder
de grond, of je wordt meegenomen door een draak naar zijn hol
onder de grond - en wie gaat je bevrijden?
Er zijn verhalen over zwemmen op een warme dag of varen met een
vlotje. Maar je kunt ook een zeemeermin of een waterman tegenkomen. Misschien vang je een visje dat je wensen vervult, of lijd je
schipbreuk en spoel je aan op een tovereiland.
Er zijn verhalen over vliegeren, maar ook over vliegende tapijten. Er
zijn er over kampvuren van indianen, maar ook over vuurspuwende
draken! Overal en in alle tijden hebben de elementen de fantasie
geprikkeld.
Met water, aarde, lucht en vuur kun je ook zelf aan de slag gaan en
spelenderwijs natuurwetten ontdekken: bij het vliegeren voel je de
wind aan het touw trekken, je merkt dat een vlotje blijft drijven en
dat een papieren vliegtuigje vliegt.
Verhalen, gedichtjes, liedjes, spelletjes en dingen om te doen: dit
boek staat er vol mee.
Sandra Klaassen verstaat als geen ander de kunst om de tekst tot
leven te laten komen. Door haar illustraties voel je hoe nat het water
is, krijg je zin om in de modder te spelen en word je warm van het
vuur.
Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen
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water

Duizend druppels
Buiten in de regen
duizend druppels om mij heen
dansen door de plassen
nat van top tot teen.
Vissen in het slootje
duizend druppels om mij heen
vissen met een hengel
nat van top tot teen.
Duizend druppels zwemmen
achter duizend druppels aan
vormen zo de golven
van de oceaan.

Binnen bij het douchen
duizend druppels om mij heen
dikke vlokken badschuim
nat van top tot teen.

10

11

De betoverde waterput
Lang, lang geleden woonde er in een stadje een oud vrouwtje. De
mensen noemden haar Grootmoedertje Heks. Ze waren een beetje
bang voor haar en als ze over haar praatten, ﬂuisterden ze altijd. Maar…
als er iemand problemen had, ging hij naar haar toe. Een bezoek aan
Grootmoedertje Heks deed wonderen. Ze hielp je van hoofdpijn af met
een poedertje, ze brouwde een liefdesdrank voor meisjes die een man
wilden, en ze had een prima zalfje tegen wratten.
Maar Grootmoedertje Heks werd zo langzamerhand erg oud.
Eigenlijk had ze een hulpje nodig om haar huis te boenen en haar
tuin te wieden. Daarom ging ze op een dag naar het marktplein en
hing daar een brief op: ‘Hulpje gezocht bij Grootmoedertje Heks.’
Domme Aart kwam erop af.
‘Aart,’ zei Grootmoedertje Heks, ‘je moet de vloer vegen, de afwas
doen, de tuin wieden, het eten koken, de boodschappen doen en
voor de geit zorgen. Dan krijg je van mij te eten en te drinken. En als
er een jaar om is, krijg je tien gulden loon.’
‘Maar één ding moet je beloven,’ zei ze verder, ‘haal nooit water uit
de waterput, hier achter het huis. Zul je dat goed onthouden?’
‘Jaaaa, ja ja,’ zei Domme Aart.
Elke dag deed Domme Aart zijn werk.
En elke dag toverde Grootmoedertje Heks hoofdpijn en wratten weg.
Maar nooit ging Aart naar de put om water te halen.
Op een avond, toen hij de geit ging melken, zag hij Grootmoedertje
Heks met een emmer naar de put lopen. Domme Aart was erg
benieuwd wat ze ging doen, want hij had allang gezien dat die put
droog stond. Even later hoorde hij haar een gek liedje zingen.
Hij gluurde om een hoekje. Grootmoedertje Heks zong:
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‘Putje, mijn putje, borrel en bruis
Tover snel wat water, voor thuis.
De emmer is leeg en mijn dorst is groot
Abracadabra, red mij uit de nood.’
Ze liet de emmer in de put zakken en even later kwam hij vol fris
water weer boven. Toen zong Grootmoedertje Heks:
‘Putje, mijn putje, staak je gedruis
Ik heb nu genoeg water voor thuis
Ik zorg dat ik geen druppel verspil
Abracadabra, houd op nu, wees stil.’
Met haar volle emmer liep ze het huis weer in. Dat is mooi, dacht
Domme Aart. Een echte toverput. Maar hij had niet gezien dat Grootmoedertje Heks ook drie kushandjes over de put had geblazen…
Op een dag zei Grootmoedertje Heks: ‘Aart, ik moet weg. In het dorp
achter de berg woont mijn nicht en ik ga bij haar op bezoek. Je moet
de vloer bezemen en de borden wassen. Je moet de kippen voeren en
de geit melken. Ik heb brood en kaas klaargezet voor je middageten.’
Grootmoedertje Heks was nog niet uit het zicht verdwenen of Aart
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