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1  VREEMD WEZEN
Hijgend keek Dolfje Weerwolfje om zich heen.

Het was een volkomen stille nacht.

Geen stemmen, geen geluiden van auto’s.

Geen gefluit van vogels, geen getrippel van 

muizenpootjes.

Iedereen sliep.

Alleen de wind ruiste in Dolfjes oren en bladeren 

ritselden om zijn poten.

Op de hoek van de straat stond een doodstille, 

lange vorm. 

Een wijde kap stak ver boven de dakgoot uit.

Dolfje krabde op zijn hoofd en gromde zachtjes in 

zichzelf.

‘Wrow, ik heb deze nog nooit gezien.

Is hij nieuw?

Of zou die lantaarnpaal er alleen ’s nachts staan?

En waarom?

Er brandt niet eens een lichtje onder zijn kap!’

Dolfje was op weg naar Noura.

Samen zouden ze naar het Weerwolvenbos gaan.

De haartjes van zijn witte weerwolvenvacht 

trilden in de wind.

De hemel was een zwart laken vol schitterende 

lichtpuntjes.

Als een stille ballon hing de maan laag boven de 

huizen.



8

Zo laag, dat het leek of je haar gewoon uit de lucht 

kon plukken.

Plotseling bewoog de lantaarnpaal.

Verschrikt stapte Dolfje achteruit.

Hij verstopte zich snel achter een auto.

De lantaarnpaal strekte twee lange armen uit.

Geen lantaarnpaal dus, dacht Dolfje.

Het was iemand, of in elk geval een persoon.

Nog nooit had Dolfje zo’n lange persoon gezien.

Hij was te lang om een mens te zijn, dacht Dolfje.

Maar wat was het dan?

Een… wezen?

Een lang, dun wezen in een lange, zwarte jas.

Het had lange, dunne benen en lange, dunne 

armen.

Het zag eruit alsof het makkelijk door een 

regenpijp kon kruipen.

Op zijn hoofd stond geen lampenkap maar een 

hoed met een brede rand.

Het wezen hield een vreemd voorwerp vast tussen 

zijn lange, lenige vingers.

Een soort stofzuigerstang met zuigmond.

Langzaam tilde het wezen de buis op en richtte 

die op de maan.

Het leek of hij een geweer vasthield.

De ronde maan hing precies voor de wijde mond 

van de buis.

Dolfje klampte zich vast aan de achterkant van de 

auto.
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Hij merkte niet dat zijn klauwen over de lak 

krasten.

KRRRRRRRRTS!
Het geluid snerpte als een zaag door de nacht.

De vreemde gedaante keek om.

Dolfje zag spierwitte ogen onder de donkere kap.

Snel dook hij plat op de grond en wachtte.

Het enige geluid was de snuivende ademhaling 

van het vreemde wezen.

Dolfje gluurde onder de auto door en hield zijn 

adem in.

Het wezen stond nog steeds op dezelfde plek.

Dolfje zag zijn voeten bewegen.

Platte voeten met drie dunne, lange grijptenen.

Tussen de tenen zaten vliezen, zoals bij een kikker 

of een eend. 

Heel langzaam kwamen ze in zijn richting.

Het wezen maakte luid snuivende geluiden. 

Snel kroop Dolfje onder de auto.
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2  ZUIGBUIS
Dolfjes hart klopte in zijn keel.

De vliezenvoeten kwamen steeds dichterbij.

De lange nagels van de grijptenen blonken in het 

maanlicht.

Het wezen snoof links en rechts, alsof het Dolfje 

probeerde te ruiken.

Nee! dacht Dolfje.

Ga weg.

Blijf daar!

Hij gluurde omhoog langs de onderkant van de 

auto.

In de zijspiegel zag hij een grijze wolk.

Het begon hard te waaien.

Langzaam dreef de wolk in de richting van de 

volle maan.

Het wezen stak zijn neus omhoog en snoof.

Hij fluisterde onverstaanbare boze woorden.

Ze klonken als nijdige vloeken.

Zijn voeten draaiden om en keerden terug naar de 

plek waar hij zojuist stond.

Opgelucht liet Dolfje zijn adem ontsnappen.

Het wezen stak zijn kin in de lucht.

Hij richtte de buis weer op de maan en fluisterde 

iets.

Sissende klanken, die de wind omhoog blies.

De grijze wolk verschoof traag.

Elk moment kon hij voor de maan schuiven.
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Het wezen klemde zijn mond om de buis.

Vreemde, lange lippen stulpten uit.

De grijze wolk raakte bijna de rand van de maan.

Nog even en de maan zou onzichtbaar zijn, achter 

de wolk.

Toen klonk er een zuigend geluid…

Dolfjes mond zakte open.

Hij wist zeker dat hij iets zag wat onmogelijk was.

Toch gebeurde het.

De maan glipte in de zuigmond van de buis.

Snel haalde het wezen iets uit zijn binnenzak met 

zijn lange, dunne vingers.

Een zwarte, opgevouwen tas.

Rustig ontvouwde hij de tas met één hand.

Met zijn andere hand hield hij de buis vast.

Hij haalde de buis uit zijn mond en stak die in de 

opening van de tas.

Dolfje zag dat een ronde bobbel langzaam door de 

buis gleed.
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Met een plof viel hij in de tas.

Snel knoopte het lange wezen de tas dicht.

De tas bolde op en bewoog op en neer, alsof er een 

konijn in zat, dat angstig trappelde.

Het wezen mompelde onverstaanbare woorden en 

klopte zachtjes op de tas.

Toen slingerde hij hem over zijn schouder.

Met lange passen liep hij de straat uit.

Dolfje kon nog steeds niet geloven wat hij zojuist 

met eigen ogen gezien had.

Een wezen zo lang als een lantaarnpaal had de 

maan met een zuigbuis uit de hemel gezogen en in 

een zwarte tas gedaan!

Wat gaat hij met de maan doen? dacht Dolfje.

Ik moet het weten.


