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1.1. De berg met de vulkaan 

 

Daan en Anna wonen bij een berg met een vulkaan.   

Als je de weg bij hun huis afloopt, kom je bij oude dikke bomen.  

Die staan aan de voet van de vulkaan, zeggen mensen in hun dorp.   

Maar Daan en Anna zien niet een voet,  

maar twee grote voeten op de grond.  

 

Langs het weggetje wat hoger op de berg,  

lijken de bomen dunne benen van een reus.  

En nog hoger lijken de heuvels met hoog gras op zijn buik.   

Als je nog verder naar boven loopt, wordt de weg van zand.  

Takken van de bomen hangen als reusachtige armen over je heen.  

 

En als je bijna boven bent, zie je struiken als een baard. 

En de rots als een reusachtige neus.  

Als je bijna boven bent,  wordt de grond bijna kaal. Dat is zijn hoofd.  

De berg is als een reus die staat te slapen.  

 

Dat doet hij meestal rustig aan.  

Maar vandaag  snurkt hij er op los.  

Het rommelt in de lucht.  

Helemaal boven is de krater. Dat lijkt op … ja, je raadt het al.  

 



De vurige houthakker 

 

 

 

© Mieke Vollenhoven 2018        - 4 - 

    

 

Zijn reusachtige grote mond.  

Soms komt er vuur uit de mond van de reus en rook uit zijn neus.   

 

Maak een tekening van  de berg als reus met lange benen; takken als 

armen; kaal hoofd; gapende mond met vurige gloed; neus met rook. 
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1.2. De houthakker 

 

In het bos, aan de voet van de vulkaan, woont  de houthakker.   

De mensen van het dorp zeggen van alles over hem:   

Hij komt uit de strijd. Hij is nog niet hersteld.   

Hij is teveel op zichzelf. Hij heeft een kort lontje.   

Hij was een soldaat.   

Ze noemen hem de vurige houthakker.   

 

 

 

Ze zeggen van alles - maar er is niemand die met hem praat, zegt  Anna. 

Misschien is hij gevaarlijk, pas maar op,  

zeggen vrienden van Anna en Daan.  

Dat zijn Iko en Mica. Die zijn een stuk ouder.   

Ze hebben een eigen huis en wonen op zichzelf.   

Daan en Anna hebben de sleutel van hun huis.   

Ze zorgen voor de dieren als Iko en Mica moeten werken.  
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1.3 Wat kan hij allemaal? 

 

De vurige houthakker kan vast van alles met vuur denkt Daan.   

Hij kan een houtvuur aanleggen als het koud wordt.   

Hij kan vuurpijlen de lucht in schieten als hij een feestje bouwt.  

Hij kan vuur spuwen, vuurwerk maken. 

En hij roept vuur als hij schiet.  

 

 

 

Dat willen ze wel eens zien.   

Ze gaan vroeg in de ochtend de berg op om de houthakker  

te vragen wat hij heeft meegemaakt.  

De berg rommelt en beweegt.  

Als een reus die heftig droomt.   
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1.4  Op weg naar de vulkaan 

 

Op de top van de vulkaan zien ze rook.   

Er komt vuur uit de vulkaan!  

De reus brandt los en spuwt vuur!  

 

 

 

De houthakker  staat met een zwaard dicht bij het vuur.   

Hij is een strijder geworden maar hoe komt hij aan dat zwaard?  

Hij heeft een rood hoofd en zijn zwaard zwaait alle kanten op.   

‚Aanvallen!‛ brult hij en vliegt op hen af.  

Of ziet hij hen niet? Ze rennen de berg af op zoek naar een plek.   

 

Achter een grote struik bij een rots zien ze een gat.  

Het lijkt wel een hut. Ze kruipen er in.  

Maar dan zien ze niks.   
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Ze kruipen er weer uit en rennen naar een grote boom met lage takken.   

Hoog in de boom  zien ze van alles en zien mensen hen niet.  

Ze turen door de rook.  

Er komen meer mensen aan.  

Ook  Iko en Mica!  

 

Daan en Anna zitten op de grote hoge tak.  

Als van een reus die zijn arm niet wil laten zakken.  

 

Maak een tekening van de takken  met Daan en Anna erop 
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1.5  De aanvaller 

 

Iko en Mica lopen naar de vurige strijder  

en krijgen een mep van zijn zwaard.   

Of raakt hij hen bijna?  

Ze duiken even in elkaar, maar rennen niet weg.  

Ze gaan het gevecht met hem aan!   

 

Ze zien weinig door de rook  

Ga daar vandaan! Roept  Daan.  

Maar Iko hoort het niet en slaat in het wilde weg om zich heen.   

En Mica schreeuwt en schopt.  

Maar tegen wie?  
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Anna ziet de vurige strijder nergens meer staan.  

Zijn de mensen van het dorp soms in gevecht met elkaar?   

Er is rook, er is vuur en het geschreeuw duurt een tijd.  

Dan wordt het stil.  

Het vuur bedaart wat en stroomt.   

 

De berg rommelt wat na en rookt.   

Even later komen Iko en Mica naar beneden en langs de boom.  

Langs Anna en Daan.   

Ze zien hen niet. 
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1.6  Vanuit de boom 

 

Mica vraagt aan Iko: ‘’Wat gebeurde er nou?’’  

Iko zegt:  ‘’Ik moest wel slaan, anders ging ik er zelf aan.‛   

‚Laten we thuis eerst wachten en later teruggaan‛ zegt Mica.  

Daarna zijn ze niet meer te verstaan.   

Anna zegt tegen Daan: ‚Volgens mij heeft hij ook klappen gehad.‛  

Ze zijn zwart van de rook en het vuur.  

‚We moeten hen tegenhouden‛ antwoordt Daan.  

‚Hoe kunnen ze de vurige strijder aanpakken  

als ze zelf het gevecht aangaan?‛  Vraagt Anna zich af.  

‚Ze zeggen zelf altijd dat je eerst tot tien moet tellen‛.   

 

Maak een tekening van de reus met de vulkaan en Daan en Anna  

  



De vurige houthakker 

 

 

 

© Mieke Vollenhoven 2018        - 12 - 

    

1.7 De list 

 

Iko en Mica trekken schone kleren aan.  

Ze  willen later weer naar de berg gaan om de vurige strijder te pakken.  

Maar de deur is op slot.  

Wie heeft die deur op slot gedaan?  

In de keuken hangt een spreuk:   

 

Er zit niks anders op dan te praten met elkaar.  

Waarom hangt die spreuk daar?    

 

Een poos later wordt er gebeld en wordt de deur open gedaan.   

Ze  zien Anna en Daan met de vurige strijder op de stoep staan.  

Hij ziet er weer uit als een houthakker maar heeft nog het zwaard aan.  
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1.8 Op de thee 

 

‚Waar komen jullie vandaan?‛  vragen Iko en Mica.  

Ze kijken naar het zwaard van de strijder.  

Hij ziet er rustig uit.  

 ‚We hebben met hem tot tien geteld‛ zegt Anna.  

Hij heeft verteld  over de strijd.  

 

‚Sorry dat ik zo gek deed‛ zegt de houthakker.  

‚Het vuur van de strijdgeest pakte mij.  

Ik werd een aanvaller. Jullie ook?‛  

‚Dat kan je wel zeggen zegt Iko.  

Maar waarom wilde je mij slaan?‛  

 

‚Ik zag het niet goed door de rook‛ zegt de strijder.  

‚Ik wist niet meer waar ik was en dacht dat ik door vijanden werd gepakt.  

 

Omdat ik bang was, werd ik kwaad  

en later ben ik in de hut gaan schuilen. Toen kwamen  Anna en Daan  

en vroegen hoe het met me ging en wat er was gebeurd.  

En toen werd ik weer normaal.‛  

Samen dronken ze thee.  
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1.9 De vuurstroom 

 

De berg was weer wat bedaard.  

Er liep nog een kleine vuurstroom.  

Er hingen zwarte brokken in de bomen.  

En de weg lag onder de troep.  

Er moest worden opgeruimd.  

 

‚Laten we aan de felle werkster vragen  

hoe we dat gaan aanpakken‛ zei Mica.  

‚De felle werkster?‚ vroegen Daan en Anna.  

‚Ja‛, zei Iko. ‚Heb je nog niet van haar gehoord?  

Zal ik eens wat over haar vertellen?‛  
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1.10 De beloning 

 

‚Nu niet‛ antwoordde Anna en Daan.  

‚Graag een volgende keer. Het is nu tijd om naar huis te gaan.  

De houthakker mag bij ons komen eten  

En vanavond hebben we vuurwerk in de tuin.‛  

 

 

 

 

 

 

Het tweede deel van de serie Vreemde snuiters gaat over de felle werkster. Heb je 

daarvoor belangstelling of wil je een mooie gedrukte versie? Geef dit dan aan op het 

inschrijfformulier op de website. 
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Colofon 

 

Het verhaal De vurige houthakker (8+) is onderdeel van de website Krachtenspel.nl. Het 

verhaal maakt het mogelijk om met kinderen te praten over de kracht van angst en boosheid 

in mensen en groepen. Hoe ga je daar mee om? Voor verdere informatie: zie de website 

www. Krachtenspel.nl  

Auteur en illustraties: Mieke Vollenhoven 

Op de website www. Krachtenspel.nl  staan diverse verhalen: Het krachtenspel (10+); Iko en 

Mica en de 7 tijdgeesten (15+); De werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten (15+). En 

verder vind je daar: het Krachtenspel-spel (15+); het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest 

(12+); de Test: Welke kracht is sterk in jou?; Werkmateriaal (15+) en meer illustraties. Voor 

professionals staan er op de website Tips en suggesties, informatie  en methodieken om met 

het materiaal te werken.  

 

 

 

 


