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EEN HEEL 
BIJZONDERE DAG

Het was een bijzondere dag. Die ochtend 

zou ik naar de school van mijn neefje Benjamin 

gaan om het nieuwe laboratorium te 

Shhhh...

7

IK POETSTE MIJN TANDEN 

MET MENTHOL-KAAS 
TANDPASTA!
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 EEN HEEL  BIJZONDERE DAG

openen. Ik wilde er graag goed verzorgd en 

onweerstaanbaar uitzien … Daar had ik 

zo mijn REDENEN voor. Wil je ze weten? 

1) Ik wilde dat mijn neefje trots op me kon zijn.

2)  De directrice van de school is een goede 

vriendin van mij.

3)  Ik wist dat ook prof. dr. ing. (professor 

doctor ingenieur) Bit, ook wel Doc genoemd, 

aanwezig zou zijn. Dat is een vriendin 

van Thea. Ze is een erg aantrekkelijk 

knagerinnetje. Daarom besteedde ik net iets 

IK SMEERDE EEN FLINKE KLODDER 
GEL IN MIJN VACHT …

MIJN PAK WAS 
GESTREKEN!

zit-gel

Als-je-vacht-

maar-goed-

Ziet er
goed uit!

GS_groen3_007-119.indd   8 09-07-15   12:36



meer aandacht aan mijn uiterlijk dan normaal. 

Voordat ik naar buiten ging, wierp ik nog een 

laatste BLIK  in de spiegel.

‘Niet slecht!’   riep ik. Ik was tevreden 

met mijn spiegelbeeld.

Buiten hield ik een taxi aan om naar de school te 

gaan. Ik voelde me goed, maar hoe dichter we bij 

de school kwamen, hoe zenuwachtiger 

ik werd. Mijn snorharen trilden, mijn knieën 

knikten, wat een spanning!

IK DEED EEN RODE 
ZIJDEN DAS OM … CHIC!

IK SPOOT EEN VLEUGJE 
PARFUM OP.

Ziet er
goed uit! gentlemuis!

echte
Een

… een vleugje

Fromage!
 EEN HEEL  BIJZONDERE DAG
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 EEN HEEL  BIJZONDERE DAG

10

De taxichauffeur gluurde naar me in zijn 

achteruitkijkspiegeltje. Toen we voor een rood 

licht moesten stoppen, draaide hij zich om en zei: 

‘Bent u niet Stilton? Geronimo Stilton? De 

uitgever van De Wakkere Muis?’

‘Eh… ja, dat ben ik!’

‘Weet u dat u er bleek uitziet, meneer Stilton? 

Bleek als mozzarella in een maan-

verlichte nacht! Voelt u zich wel goed? Bent 

u soms wagenziek? Ik hou de bekleding 

Bent u niet Stilton?
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 EEN HEEL  BIJZONDERE DAG
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van mijn wagen graag schoon! Onder de stoel 

liggen ZAKJES … die hou ik altijd bij de 

poot voor knagers met een zwakke maag, zoals u.’

Ik probeerde hem gerust te stellen. ‘Ik ben niet 

wagenziek, ik zit in de rats, de rattenrats! 
Normaal gesproken … dat wil zeggen, soms … 

af en toe … ben ik ook … min of meer een zelf-

verzekerde, coole knager. Maar vandaag moet ik:

1)  over een rode loper lopen (het liefst 

zonder te struikelen!)

2)  een  houden voor een gezelschap 

van wetenschappers en journalisten (het liefst 

zonder te stotteren!)

3)  een laboratorium openen door een lint 

door te knippen (het liefst zonder mezelf te 

bezeren met de schaar!)

4)  het eerste proefje doen in het nieuwe lab 

(zonder de boel te laten ontploffen).
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 EEN HEEL  BIJZONDERE DAG
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Als u het niet erg vindt, ga ik nu mijn speech 

nog even doorlezen …’

Ik verstopte me achter mijn papieren. De 

taxichauffeur mompelde: ‘Oef … die 

BK’ers* van tegenwoordig!’

Gelukkig waren we op de plaats van bestemming 

aangekomen. De school die ook mijn school was 

geweest … toen ik zo  was als Benjamin.

Wat eensnorharentriller!

*B
K

’e
rs

: B
ek

en
de

 K
na

ge
rs

.
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Geronimo!

Oom G!

Hoera!
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EEN GEZELLIGE 
KNAGER … OF NIET?

Ondanks mijn angst en zenuwen ging alles van 

een leien          die ochtend. Ik liep over de rode 

loper … zonder te struikelen. Daarna gaf ik de 

directrice een elegant pootkusje. 

Ze zei: ‘Wat ben je toch een gentlemuis, 

Smak!Hier ben ik!

Geronimo!

dakje*

*Dat gaat van een leien dakje: Het verloopt bijzonder vlot en zonder problemen

GS_groen3_007-119.indd   14 09-07-15   12:36



Geronimo! Wat zie je er goed uit!’

Tijdens mijn  bijgewoond door tientallen 

wetenschappers, journalisten en televisieploegen uit 

alle hoeken van Muizeneiland, stotterde ik niet 

één keer. Niet één keer! Dat is een absoluut record 

voor een verlegen man, eh muis, zoals ik.

Toen het moment was aangebroken om het lint 

door te CNIPPEN en het nieuwe laboratorium 

te openen, heb ik me niet eens aan de schaar 

Knip!

B
es

te
 k

na
ge

rs 
…

 EEN GEZELLIGE  KNAGER … OF NIET?

*Dat gaat van een leien dakje: Het verloopt bijzonder vlot en zonder problemen 15
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 EEN GEZELLIGE  KNAGER … OF NIET?

bezeerd. Mijn snorharen bleven on -

geschonden en ik kwam niet in de  

met het lint … ongelooflijk!

Ik had het er goed van afgebracht! Nu kwam 

het belangrijkste moment: het proefje!
Vol zelfvertrouwen (misschien iets te veel) 

liep ik het laboratorium binnen. De directrice 

leidde me rond langs de nieuwe apparatuur. 
Met opgeheven snuit (misschien iets te opgeheven) 

liep ik naast haar, zoals een zelfbewuste, 

Kijk eens, vol 

zelfvertrouwen!

ZOEF …

Help …

GS_groen3_007-119.indd   16 09-07-15   12:36



 EEN GEZELLIGE  KNAGER … OF NIET?

coole knager volgens mij nu eenmaal loopt. 

Ik lette daarbij helemaal niet op de vloer die 

net geboend was. Met FERME (misschien 

iets te ferme) pas liep ik op de directrice toe 

om haar een complimentje te geven. ‘Dit 

laboratorium is werkelijk supe…’

Voordat ik het woord “superieur” uitgesproken 

had, gleed ik uit over de gladde vloer. 

Na een fraaie dubbele salto, belandde 

ik met mijn kop in de prullenbak. Daar ging 

Oooo!

Au!
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 EEN GEZELLIGE  KNAGER … OF NIET?

18

mijn zelfvertrouwen. Hoezo, coole 

knager?

 

Toen ik uit de prullenbak  zag 

ik dat de directrice me verbaasd aankeek. 

Beschaamd stamelde ik: ‘Je moet niet 

denken dat ik als de 

eerste de beste 

klunsknager 

UITGLEED … 

ik controleerde alleen 

even of de vloer wel 

goed geboend was.’

Ze trok een wenkbrauw 

PIEP,
een klungelknager,

dat was ik!
! !!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

Knoeiknager!

Waarom dook je 

de prullenbak in?Eh...

Ze trok een wenkbrauw 

Waarom dook je 

de prullenbak in?Eh...
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 EEN GEZELLIGE  KNAGER … OF NIET?

op: ‘O, en waarom dook je dan de prullenbak in?’

Mijn schaamte werd groter. ‘Ik keek … 

of … hij wel geleegd was.’

‘Kom maar op met dat proefje’, riep 

ik snel.

Mijn schaamte werd groter. ‘Ik keek … 

Piep!
wat een flaterknager!

! !! !! !!
! Piep!

19

GS_groen3_007-119.indd   19 09-07-15   12:36




