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Boven in de bergen, bij het dorpje 
Guldentop, woont reus Smulbuik. 

Alle dorpsbewoners houden van de 
reus. De kinderen gieren van de pret 
als ze in zijn grote handen hoog de lucht 
in gaan. De volwassenen maken graag 
een praatje met hem.
Op een dag gaat het fout met de reus. 

Nadat hij massa’s bosaardbeitjes 
gegeten heeft, voelt hij plots een schok 
door zijn lichaam gaan.
– Hé, wat is dat? roept de reus 
geschrokken. Hik! Hik!
Telkens als de reus hikt, trilt de aarde 
mee.
– Oei! roept de reus. Ik zit in de knoei! 

Reus Smulbuik 
krijgt de hik

Didier Dufresne  –  illustraties: Thierry Christmann

    Leeshulp nodig? Je kunt dit verhaal beluisteren op www.zonnestraal.be • AVI 7 • Reina Ollivier (vertaling)

ZSD09_13-14.indd   25 11/10/13   10:04



18

bord perdu 5mm + 210 mm = 215 mm zwart

ZS 2014-9 |

Hik! Hik!
Een reeks rotsblokken dondert van 
de berg naar beneden.
– Potvolreusjes! brult reus Smulbuik. 
Hik! Stop! Hik!
Het wordt steeds erger. Dennen wankelen 
en vallen opzij ... 

Reus Smulbuik houdt zijn hand voor zijn 
mond, klemt zijn tanden op elkaar en perst 
zijn lippen samen. Maar het helpt niet: 
de hik blijft doorgaan. De dorpsbewoners 
zijn bang dat de hik van reus Smulbuik nog 
meer problemen zal veroorzaken. Daarom 
haasten ze zich naar de berg met goede 
raad.
– Je moet tien slokken water drinken 
zonder te ademen, zegt een oud vrouwtje.
Reus Smulbuik stapt meteen naar 
de dorpsvijver. Hij knijpt zijn neus dicht 
en slurpt de vijver leeg. 

De reus wacht gespannen een paar minuten, 
glimlacht dan en zegt:
– Ik denk dat het voorbij is. Mijn hik is weg!
Opeens begint de buik van de reus te 
borrelen. Het maakt een oorverdovend 
lawaai. De pannen glijden van de daken, 
de kippen vluchten kakelend, de honden 
huilen ...
– Help mij! smeekt reus Smulbuik.
Een oude man stapt naar voren en zegt:
– Je hebt te snel gedronken, reus! Eet een 
flinke portie sla van paardenbloembladeren. 
Dat is een uitstekend middel tegen 
een borrelende buik.

Reus Smulbuik rept zich naar de weiden die 
rondom het dorp liggen. Hij rukt handenvol 
paardenbloembladeren uit de grond en 
propt ze in zijn mond. Zonder te kauwen 
slikt hij ze naar binnen. Wat een wonder: 
het gerommel in zijn buik houdt op.
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– Hoera! roepen de mensen.
Maar ze juichen te vroeg. Reus Smulbuik 
begint zo hard te hoesten dat hij tranen in zijn 
ogen krijgt. De echo van zijn hoest rommelt 
als een donder door het land. Schoorstenen 
storten van de daken. Rolluiken rammelen. 
De kerktoren trilt vervaarlijk ...
– Oh, wat een ramp! gillen de dorpsbewoners 
in paniek.
Een klein meisje stapt naar de reus toe en zegt:
– Je hebt te veel gegeten, reus. Ik weet wat je 
moet doen!

Ze roept de andere kinderen erbij en samen 
leiden ze de reus tot hoog in de bergen. 
De arme reus probeert zo goed mogelijk 
om zijn hoest te onderdrukken. Dat is niet 
gemakkelijk! Als ze eindelijk helemaal boven 
zijn, jammert hij:
– Vlug, vlug! Ik kan mijn hoest niet lang meer 
inhouden ...

Het meisje vraagt iedereen om een grote 
cirkel te maken. De kinderen nemen elkaar 
bij de hand en trekken de reus mee in 
een vrolijke rondedans. Het meisje begint 
te zingen:

Wie gezond wil blijven, 
mag niet overdrijven.
Eet je te veel, word je dik
en drink je te veel, word je ziek.
Als je weer gezond wilt zijn, 
is bewegen het beste medicijn!

De kinderen dansen en zingen met de reus, 
tot hij weer glimlacht. Hij veegt het zweet 
van zijn voorhoofd en zegt:
– Dank je wel, lieve kinderen! Ik ben er moe 
van, maar ik voel me weer helemaal oké.
– Dan is het nu tijd voor een dutje, grinnikt 
het kleine meisje. Beloof ons dat je nooit 
meer zo gulzig zult snoepen.
– Beloofd! zegt Smulbuik. Ik heb mijn 
lesje geleerd. Zoiets zal me niet meer 
overkomen!
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