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a, beste jonge vrienden, jongens en meisjes, hier hebben
jullie nu eens zoon fijn verhaal dat, hoewel een sprookje,
toch zoo heel vaak aan de werkelijkheid doet denken, de
werkelijkheid waarmede jullie allen, hetzij vroeg of laat eens
in aanraking komt.
Het is geen poppengeschiedenis, al lijkt het er in de eerste
bladzijden van dit boek wel een beetje op.
W a t het dan wel is... tja... ik mag de geschiedenis niet
te veel vooruit loopen alvorens jullie ze gelezen hebt, maar
kan toch wel een klein maar dan ook een heel klein tipje van
den sluier oplichten en vertellen, dat dit verhaal jullie in spanning zal houden van de eerste tot de laatste bladzijde, jullie
zal doen schateren om de vele koddige gevallen die er in voorkomen.
Dit is een boek dat eensdeels door zijn aardigen verhaaltrant, anderdeels ook door de vele pakkende plaatjes van Daan
Hoeksema jullie zal blijven boeien en dan ook de volle belangstelling verdient.
Wij kunnen zeggen: ,,Dit boekje begint als een droom".
Langzamerhand echter scheurt de sluier, die het onwerkelijke
omhult vaneen en dat wat wij slechts droomende kunnen meemaken, verdwijnt dan plots, plaatsmakend voor de werkelijkheid van het leven waarin wij allen zijn opgenomen.
Het is een boek, waarmede jullie je vele vriendjes en vriendinnetjes dolblij kunt maken wanneer je ze er uit voorleest,
maar overgelukkig en dankbaar door ze aan te raden zich dit
boek te laten geven door vader of moeder, oom of tante.
J. V. N.

H O O F D S T U K I.
WAARIN WIJ KENNIS MAKEN MET DR. HYRONIMUS DEN POPPENDOKTER.

W

ie van jullie kent den poppendokter Hyronimus?
Niemand? — Maar wis en warempel, jullie moeten
hem toch kennen! Het is een heel klein, oud mannetje
met kromme beenen, afgetrapte
broek en een scheeven hoed op
zijn sneeuwwit haar. Zijn gezicht
— kijk, dat ziet er eigenlijk uit als
een landkaart met bergen en dalen, riviertjes en meren, zoo doorgroefd van rimpels zijn wangen
en voorhoofd. Onder den rand
van zijn hoed waait zijn verward
haar in den wind en zijn lange
witte baard reikt hem tot over de
borst.
,,Maar dat is het Kerstmannetje!" zou men roepen wanneer
men hem zag. En misschien is hij
het ook wel, of in ieder geval zijn
broer. W i e kan dat nou zoo precies zeggen?
Van beroep is Hyronimus poppendokter.
Ja, dat verbaast jullie! — Zijn leven lang heeft hij
niets anders dan poppen gemaakt; prinsen en prinsessen,
herders en herderinnetjes, dragonders en huzaren, molenaars en schoorsteenvegers, en niet te vergeten de post5

boden, de hansworsten en duveltjes met hun kromme beenen.
Ergens in een klein, laag kamertje onder het dak heeft hij
zijn woonplaats. Wanneer het ijverige mannetje echter verscholen raakt achter een berg poppen, zoon hoogen berg met
allerlei mooie kleuren, wanneer je zoo fijn kunt kijken naar die
blauwe en roode en groene, paarse en zilverkleurige schakeeringen; dan gaat Dr. Hyronimus op reis, dan trekt hij van de
eene stad naar de andere en bezoekt alle kermissen en markten.
En op die reis moeten jullie hem toch reeds allen ontmoet
hebben. Maar natuurlijk! — Denkt er maar eens flink over na.
's Zomers is het een lust om te wandelen en daar waar een
feest of kermis is, is de kleurige, poppenverzameling te bewonderen. Doch komt de winter ih het land, dan zien de wangen
van Hyronimus rood van koude en opwinding. — Maar dan,
wanneer eerst maar Sint Nicolaas en later Kerstmis voor de
deur staan, wanneer alle kinderoogen van verlangen schitteren,
dan is Hyronimus' beste tijd gekomen.
Juist! — daar staat hij met zijn verzameling poppen temidden van de vroolijke kinderen. Daar vooraan — — neen
toch n i e t . . . iets meer naar achteren. Hij heeft niet veel ruimte.
En ook schreeuwt hij niet zooals de marskramer met zakmessen,
kleurkrijt en knikkers, om de koopers naar zich toe te lokken.
Bij Hyronimus komt ieder ongeroepen. En vooral de kinderen.
Zij wenken en lachen en hun oogen stralen.
Daar staat Hyronimus de poppendokter. Zijn rimpelig gezicht
straalt als een oliebol. Maar zijn glimlachende oogjes, die liefkoozend op al de kleurige poppen rusten, lichten als de sterren
die boven in den kerstboom schitteren.
6
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IN DEN

OUDEJAARSNACHT.

anneer Kerstmis voorbij is, wordt het stil in het kamertje
van Dr. Hyronimus.
Tot op enkele na zijn alle poppen verkocht.
Voor het venster dansen de sneeuwvlokken in den wind. De
torenklokken luiden.
„Alweer oudejaarsavond?" denkt de poppendokter, bereidt
zijn warme oudejaarsavond-punch en kruipt dan behaaglijk verwarmd in het reusachtige veeren-bed.
„Nu kunnen de jongelui op straat zich vermaken! Wij oudjes
laten onze moede ledematen rusten."
Hij zegt het en slaapt in.
De klokken luiden. — Vuurwerk spuit omhoog. — Voetzoekers knetteren en knallen, terwijl de opgewekte jeugd op
straat elkaar een gelukkig nieuwjaar toeroept.

W

Toen de sneeuw opgehouden had te vallen, kwam de maan
van achter de wolken te voorschijn en bekeek nieuwsgierig de
uitgelaten wemelende menschjes.
Doch een van haar zilveren stralen gleed door het venster
van Hyronimus' dakkamertje, wierp een flauwen lichtstraal over
de tafel waarop de laatst overgebleven poppen sliepen.
De maan trok haar wenkbrauwen omhoog, gluurde scherp
omlaag en zeide bij zichzelf: ,,Drommels — laten we eens zien
wat of dat voor aardige dingen zijn die daar op Hyronimus'
tafel liggen." En daarbij streek zij met haar zilveren vinger
zachtjes en teeder over de poppengezichtjes.
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Poehh! Een zwarte Moor, nog zwarter dan de nacht.
En daarnaast, met het witte schort voor den dikken buik en
de muts op het appelronde gezicht — de dikke kok. Niet ver
van die twee lag in zeegroen gewaad een fee met zilverhaar,
prachtig om naar te kijken. W e e r wat verder lag een herderin
met roode wangen, vlaskleurige vlechten en schotsche kousen,
dan de postbode in blauw tenue en eindelijk niet te vergeten
de vroolijke muzikant met den
zwaren bas in zijn armen...
En allen sliepen dat het een
lust was hen gade te slaan...
Maar de dikke kok, wiens
neus in het maanlicht begon te
jeuken, gaf zich midden in zijn
slaap een oorvijg, zoodat hij
slaapdronken overeind ging
zitten en met glanzende oogen
om zich heen keek» Toen hij de
slapende kameraden bemerkte
en tegelijkertijd het vroolijke
oudejaarsavond-rumoer hoorde, vertrok hij zijn gezicht tot een vergenoegde plooi en zeide:
„ W e zullen ons toch onze oudejaarsgrap niet laten ontgaan!" En
daarop gaf hij den Moor een flinken stomp in de zijde, zoodat
deze in zijn droom een buiteling maakte van heb ik jou daar; vervolgens echter, toen hij het klokkengelui en het geknetter van het
vuurwerk hoorde, bewoog hij zijn hoofd op de maat heen en weer
en staarde met zijn groote glasoogen verrukt in het maanlicht.
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Door het leven werd ook het overige poppengezelschap
wakker. De herderin geeuwde luid, streek zich toen echter met
den rug der hand over haar mond. jWant al was het dan ook
maar een eenvoudige herderin, ze wist toch ook wel dat het
niet past zoo maar openlijk te gapen.' De fee naast haar stond
op en maakte een paar zwevende passen. Haar licht gewaad
hulde haar als in een teer-kleurige wolk. En haar zilverhaar
glinsterde als was 't het maanlicht zelf dat door het venster
naar binnen viel.
Nu rekte de postbode
zich uit. Toen hij echter de
fee bemerkte met de herderin bij haar, stond hij
stram, klapte met de hielen, draaide zijn snorpunten omhoog en greep den
posthoorn.
,,Trara . . . Trara . . ."
klonk het helder door het
vertrek.
Dit was het sein voor
den muzikant om den zwaren bas die in zijn armen rustte, steviger te omvatten en een liedje in te zetten zooals het den waren
muzikant zelfs in den diepstcn slaap invalt. En al was het ook
maar het gebrom van een bas, de muziek klonk den postbode
toch lieflijk in het oor. Hij bewoog zich een paar maal op de
maat, draaide de snorpunten nogmaals omhoog en had de driestheid de zwevende fee om een dans te vragen.
De zwevende fee lachte goedig en danste in zijn armen rond.
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En dat was het aardige van depe fee, dat zij zich niet voor te
hoog hield om met dezen eenvoudigen postbode in den oudejaarsnacht te dansen.
De Moor verslond het dansende paar met zijn ronde glazen
oogen. Hij liet zijn tanden zien en om te bewijzen dat hij, wat
moed en lenigheid betreft, voor den postbode niet behoefde
onder te doen, verzocht hij de herderin om een dansje.
Deze giechelde achter haar schort, liet zich echter door de
zwarte kleur van haar balheer niet afschrikken, knikte verheugd
en danste met den Moor in het rond dat haar rokken fladderden.
De dikke kok kreeg pijn in zijn buik van het lachen.
,,Deze oudejaarsnacht zm leuk worden," mompelde hij bij
zichzelf, terwijl hij over de/tafel liep. — Goed zoo! Daar stond
ook nog Hyronimus' half gevuld punchglas. Hij boog zich over
den rand van het glas en/snoof den zoeten geur op. „Kaneel
en kruidnagelen," stelde lij, steeds dieper in het glas kijkend,
smakkend vast.
^^^^^
//
„ W e moesten e e n s ^ è i N)f/fle smaak evenredig is met den
reuk!" En de daad bij het v^oacd voegend, nam hij een grooten
slok. „O, dat doet goed," knorde hij in het grootste behagen.
Zijn bolle appelwangen l>egpnnen te gloeien en zijn oogjes
straalden als glimwormen W met duister.
De muzikant bespeeldeV zTjn bas en de tonen dansten en
rolden vergenoegd van boven naar beneden en van beneden
sprongen zij weer naar boven. De kok zette sierlijk zijn eenen
voet voor den anderen en begon bij gebrek aan een dame in
zijn eentje te dansen.
Toen hij echter den Moor, die hem met de stralende herderin
voorbij danste, op zijn teen en trapte, lichtte deze hem arglistig
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De poppen stonden nog steeds stomverbaasd. Bladz. 12.

een beentje, zoodat de kok, zoo lang als hij was, over de tafel
rolde, weer opstond om opnieuw om te rollen, steeds zoo maar
door, tot hij tenslotte met zijn volle gewicht tegen een met
rood en groen en blauw en geel beschilderde doos smakte,
zoodat een haakje, dat het deksel van deze doos neerdrukte,
lossprong en het deksel zelf met gekraak en lawaai naar boven
vloog.
W a t echter uit de diepte van de doos naar boven floepte •—
bevrijd als het was door den val van den dikken kok, was zooiets zeldzaams, zooiets onverwachts, dat de paren ophielden te
dansen en met open mond naar de verschijning staarden.
En wanneer ik jullie nu zou zeggen dat hetgeen uit de doos
vloog en met vooruitstekende tanden, braamzwarte fonkeloogen,
wilden haardos en een stuggen, rooden en groenen baard heen
en weer trilde — de duivel zelf was, zouden jullie me eenvoudig
moeten gelooven, want een heel klein beetje bang zijn jullie
nu ook wel geworden!
De poppen stonden nog steeds stomverbaasd en bekeken den
zeldzamen makker, die met een nijdig gezicht vermetel rondblikte. Z o o n bar boos gezicht hadden ze van hun leven nog
niet gezien.
Ook de kiel dien de kwant droeg en die uit honderden lapjes
en verstelstukjes bestond, was er nu niet juist goed voor om
hun wantrouwen te verminderen.
Hoe groot werd echter hun verbazing toen ze bemerkten
dat de duivel, in plaats van gewone beenen — spiraalveeren
had, waarop hij opgewonden heen en weer sprong en dat zijn
voeten in ijzeren banden staken, net als in stijgbeugels.
Terwijl de poppen hem nog nieuwsgierig en angstig tegelijk
12

beschouwden, knarste de vreemde gast met zijn breed gebit en
rolde verschrikkelijk met zijn oogen.
Daarop dook hij diep in de doos terug, om het volgend
oogenblik als een sprinkhaan naar boven te schieten en toen
hij merkte dat hij zich, ondanks al zijn inspanning, niet uit
de voetklemmen bevrijden kon, begon hij luid te jammeren:
„Ben ik niet een beklagenswaardig schepsel? Ik hoor jullie
lachen — ik hoor jullie dansen — ik zelf moet al langer dan een
jaar in deze doos zitten, alleen omdat Dr. Hyronimus het zoo wil.
Denk 't jullie eens i n . . . in een donkere doos! Buiten is echter
de wereld. De zon lacht. En de sterren schitteren. En ik zou
wel willen loopen, zoo hard als ik maar kon. Over de velden
als een haas, door het bosch als een ree. Maar niemand heeft
medelijden met mij. Dadelijk zal Dr. Hyronimus ontwaken
het deksel weer boven mijn hoofd toeklappen. Dan zit ik weer ineengedoken
in de donkere doos en hoor jullie gelach en woorden als het geluid van
muizen achter het behangsel. — En de
jaren gaan voorbij... en het leven vliedt
voort... En ik ben onmachtig in mijn
toorn."
De vreemde kwant met den stuggen baard liet zijn blik smeekend door
den kring gaan.
De poppen stonden verslagen te
kijken en wisten niet wat te antwoorden op deze klagende woorden. Maar
de fee schepte moed en begaf zich naar den rand van de doos.
13

„Hoe heet je dan?" vroeg ze toen, terwijl haar hart, ondanks
haar moed, angstig klopte.
Daar richtte de stugge makker zich op en zeide:
„Ik heet Flip-Flap-Floep. Ik ben het duveltje uit de doos.
Ik kom op alle markten, maar niemand koopt mij, omdat ik
ieder afschrik wanneer het deksel openvliegt en ik eruit floep."
,,Moet je maar steeds zoo boos kijken?" vroeg de fee, terwijl
ze ondeugend probeerde te lachen.
„Zou ik verheugd zijn als ik jullie zie dansen," antwoordde Flip-Flap-Floep, nog ontevredener dan eerst. ,,Haal
mij uit deze gevangenis en uit dank voor jullie goede daad zal ik
zóó lachen dat Dr. Hyronimus droomt, dat de muren boven
zijn hoofd ineenstorten."
De kok met den ronden buik krabde zich verlegen achter
het oor en de postbode draaide nadenkend zijn snorpunten
omhoog.
Deze Flip-Flap-Floep, of hoe hij zich noemde, beviel hen
niet. Misschien was 't het beste het deksel boven zijn hoofd
dicht te klappen.
Maar daar de zwevende fee zich nu eenmaal met hem ingelaten had, bleef hun niets anders over dan het geval maar
voor lief te nemen.
„Het is oudejaarsnacht," zei de fee met haar lieven ghmlach,
„en wij hebben zoon plezier. Waarom zouden we jou ook niet
de vreugde gunnen? Je moet je voeten behoedzaam uit de banden trekken, dan kun je getroost uit de doos klimmen."
Flip-Flap-Floep keek wantrouwend. Zooveel goeds had hij
zijn leven lang nog niet ondervonden. Misschien was alles een
valstrik. Mogelijk wilde men hem een poets bakken en dan
14

uitlachen. Neen, het was toch maar het beste de tanden te
knarsen en met de oogen te rollen, zooals hij het jaar in jaar uit
gedaan had.
Toen hij echter de kleine, teere hand van de fee tusschen
zijn vingers voelde en half tegen zijn wil zijn eenen voet tegen
den ijzeren band zette, kijk, daar merkte hij tot zijn geweldige
verbazing dat de band meegaf en dat hij er maar uit te stappen
had als uit een stijgbeugel, om vrij te zijn en te gaan waarheen
hij maar wilde. Met een
enkelen sprong stond hij
buiten de doos, hield echter angstig in en wiegde
zich wantrouwend op zijn
lange spiraalveeren beenen heen en weer.
„Ja, ja, je bent vrij!"
knikte en lachte de fee.
„Je hebt ons toch beloofd
nu ook blij te zijn."
Flip-Flap-Floep staarde
haar verwezen aan alsof
hij droomde. Zijn ronde, donkere oogen traden uit hun kassen
en gloeiden. Wijd opende hij den mond als ware het een notenkraker. Zijn breed gebit blonk als dat van een hongerigen
tijger. En toen... begon hij... opeens... te lachen.
Het was een jankend, schor lachen, zoodat de poppen angstig voor hem terugdeinsden. En daarbij wipte hij steeds van
het eene been op het andere en floepte als een kikker in de
hoogte.
2
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Plotseling echter, toen hij bemerkte werkelijk zijn vrijheid
verkregen te hebben, sprong hij met veerenden tred over de tafel
heen, trok een langen neus in de richting van den slapenden
Dr. Hyronimus en vloog, zonder ook maar een enkele maal
naar de ontdane poppen om te kijken, dwars door de kletterende
glasruiten heen, op de besneeuwde nachtelijke straat.
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H O O F D S T U K III.
WAT FLIP-FLAP-FLOEP IN DEN BAKKERSWINKEL BELEEFDE.

F

lip-Flap-Floep liep zoo hard als hij maar kon. Hij liep in
dezen nacht menigen kilometer en kwam door veel dorpen
en steden. Hij had geen zevenmijlslaarzen aan, maar zijn
spiraalveeren beenen gaven hem zulk een vaart, dat hij den
weg zoo maar doorvloog en de wind moeite had hem bij te
houden.
Toen het morgen werd, Nieuwjaarsmorgen, hield Flip-FlapFloep een oogenblik in, maar niet om op adem te komen, want
hij voelde dat er in zijn beenen een kracht stak die niet verlamde,
doch om met een langen, gretigen blik de wijde, wijde wereld
op te nemen die zich voor hem uitstrekte.
Flip-Flap-Floep stond aan de glooiing van een heuvel. De
morgenzon straalde. De sneeuw glinsterde aan zijn voeten.
Als een groote, witte wieg lag de aarde daar in wazige heerlijkheid. De wouden teekenden zich af tegen den horizon. In het
dal lag een stad. En uit de schoorsteenen kringelde rook.
Flip-Flap-Floep opende zijn mond, terwijl hij de frisch
geurende winterlucht met volle teugen inademde.
Zijn oogen fonkelden begeerig en wild strekte hij zijn hals.
Toen veerden zijn beenen verder stadwaarts, hij vloog maar
zoo over de sneeuwvlakte heen.
In de stad aangekomen, vertraagde hij zijn schreden.
De brave burgers, die nog een beetje slaperig waren van het
vroolijke oudejaarsavondfeest, keken onthutst toen zij den
vreemden kwamt voorbij zagen gaan.
17

„ W a t is dat voor een rare kerel?" dachten ze. „Zijn kiel
bestaat uit niets dan lapjes. Zijn haar is stug. Zijn groene en
roode baard steekt puntig in de lucht. Zijn gebit is vreeselijk
om te zien. En zijn oogen branden als het heische vuur."
Maar de kinderen die hij voorbij ging, konden niet genoeg
krijgen van het kijken naar deze opzienbarende gestalte. Zij
lachten uit volle borst en begonnen hem met sneeuwballen te
gooien.
Daar knikte Flip-Flap-Floep dieper door in de knie en vloog
als een sprinkhaan in de hoogte.
Nog voor men tot drie geteld had, was hij reeds om den
hoek van de straat verdwenen. Toen hij echter aan het tegenovergestelde einde van de stad kwam en erover nadacht, met
een enkelen sprong door de donkere stadspoort te ontwijken,
hield hij plotseling in, streek zich door zijn baard en zeide, voor
zich heen peinzend:
„ W a t is dat voor een leven! Zal ik tot het einde mijner
dagen om de aarde loopen, zonder rust of duur? Is er dan
geen richting, geen doel? Zou nergens buit zijn te bekomen,
rijkdommen te erven, de kroon van het geluk te verwerven zijn?
Och, ik armzalige landlooper! Nu ik vrij ben, nu zal ik mijne
vrijheid gebruiken, om de geheele wereld onder mijn heerschappij te brengen. Koning wil ik worden. En een kroon wil
ik veroveren."
Ondertusschen is Flip-Flap-Floep nog niets begonnen.
Daar er echter nu juist geen slot in de buurt was en er ook
geen koningskroon lokte, terwijl in plaats hiervan echter de
maag van den eergierigen reiziger danig begon te jeuken,
trad Flip-Flap-Floep na kort beraad in den aan den over18

kant gelegen bakkers winkel, ging brutaal op den met meel bestoven bakker af en vroeg met zijn krassende stem: „Kunt u
niet een flinken bakkersgezel gebruiken?"
„De wereld gebruikt koek en brood
Steeds is er een bakker die lenigt den nood,"
antwoordde de meester, die in zijn vrije uren gedichten maakte.
Dan nam hij den vreemden kwant echter argwanend op en
vroeg bij wijze van proef:
„Hoe is je naam? W a a r kom je vandaan?
Na welken meester ben je op reis gegaan?"
Flip-Flap-Floep, die dadelijk begreep hoe hij bij den eerbaren
bakker in *t gevlei kon komen,
kneep zijn linker oog dicht en keek
den meester met het rechter aan als
een brutale musch. Toen antwoordde hij slagvaardig:
„Flip-Flap-Floep is mijn naam
Mijn geboorteland is Suikerkraam,
Mijn meester heet Rozijnenstok,
En bakt het beste boterbrok."
De bakker zette groote oogen op
van verbazing.
Zulk een gezel, die verzen maakt
als anderen beschuit bakken, had
hij van zijn leven nog niet ontmoet.
Hij straalde van genoegen en stak den zonderlingen vreemdeling zijn meel witte hand toe.
19

,,Top! Jij wordt mijn gezel. Kom maar vlug en maak de
brooden klaar!"
Doch Flip-Flap-Floep schudde verbolgen het hoofd en antwoordde:
„Leege magen
Kunnen zelden zwaren arbeid verdragen!"
En daarbij gluurde hij verlangend naar de mand met versehe
kadetjes, die dampend in den hoek stond.
De meester knikte goedig met de oogen en verkondigde:
„Eet je vol, jong! eet maar goed!
Tast maar toe, dat geeft weer moed!
Kadetjes, zij voeden den mensch en zijn maag
En geven weer voedsel voor den arbeid vandaag!"
Dat liet Flip-FlapFloep zich geen tweemaal zeggen. Hij greep
begeerig in de mand en
at maar door.
Hij at negen en negentig kadetjes achter
elkaar op.
Toen hij echter bemerkte dat zijn buik al
dikker en dikker werd,
knikte hij alleen maar
bij wijze van proef in de
knie door, floepte omhoog en was in hetzelfde oogenblik^lweer
buiten op straat... buiten in de stad.
20

„Afwisseling moet er zijn," dacht Flip-FIap-Floep grinnikend,
terw'ijl hij zich den f risschen wind om het hoofd liet blazen.
Hij hoorde nog uit de verte hoe de meelbestoven bakker
hem achterna riep:
„Arbeid adelt — maakt 't leven lief!
Jouw geslepen kadetjesdief."

21
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IV.

FLIP-FLAP-FLOEP WORDT BARBIERSBEDIENDE.

F

lip-Flap-Floep liep zoo hard hij maar kon.
Hij had negen en negentig kadetjes in zijn maag.
Dat sterkte hem en gaf zijn spiraalveeren beenen nieuwe
veerkracht.
Hij kwam in een ander land en een andere stad. Eigenlijk
was het een stadje of nog beter gezegd, een klein marktplaatsje.
Maar de inwoners waren trotsch op hun geboorteplaats.
Flip-Flap-Floep kneep zijn linker oog dicht, het rechter echter
glinsterde ooiijk als dat van een brutale musch.
„Jullie verdienen eens flink ingezeept te worden," zei FlipFlap-Floep bij zichzelf.
Zoo gezegd zoo gedaan. — Reeds stond hij op den drempel
van den barbierswinkel, trok aan de schel en plaatste zich
brutaal voor den langen mageren patroon, die hem verwonderd
hoofdschuddend beschouwde.
„Wenscht mijnheer zijn baard te laten scheren?" vroeg de
patroon, terwijl hij een bij het bedrijf passende potsierlijke
buiging maakte. „Een mooien baard! Een groenen en rooden
baard. Maar wel een beetje te verwaarloosd en puntig. Ook
het hoofdhaar. Een prachtig volle pruik. Maar een beetje te
stug en angstaanjagend."
Aldus complimenteerde de patroon den gast naar den stoel
voor den spiegel, greep ook reeds de witte werkjas, stak zijn
hand in den zak ervan, om vroolijk met de schaar aan het werk
te kunnen gaan.
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Maar Flip-Flap-Floep liet zijn eene spiraalveeren been
trillen, opende verschrikkelijk wijd zijn oogen en antwoordde:
„ W a t is dat? W a t denk je wel? Raak me niet aan met
je schaar... Die houdt me daar voor een van zijn onbehouwen
boeren, die zich laten opknappen omdat de kermis in aantocht is!
Mijn naam is Flip-Flap-Floep. Ik ben een meester in het haarknippen en scheren en reis door vele landen en steden. Omdat
het me hier echter bevalt, verzoek ik u mij hier als barbiersbediende aan te stellen."
De patroon keek ontsteld. — Eigenlijk was hij bang voor
dezen kwant, die met veerende beenen in de deuropening
stond, de oogen wijd opende en deed alsof hij den meester
wilde opeten, inplaats van om onderdak en voeding te verzoeken.
„Och kom," stamelde de patroon, niet wetend wat te antwoorden.
Maar Flip-Flap -Floep kwam vervaarlijk dicht naar hem toe,
stak zijn tanden vooruit en zeide:
„Jij vertrouwt mij dan zeker niets toe, hè? Bij alle scharen,
scheermessen en zeepsop! Koningen en keizers heb ik geschoren.
En jij in je beschimmeld boerennest
Onderwijl ging de deur open en de burgemeester in hoogsteigen persoon trad binnen. Dat is te zeggen: eerst kwam zijn
buik, rond als een wijnvat, vervolgens de neus, gloeiend als
een vuurtoren, en tenslotte het overige minder belangrijke:
beenen, armen, hoofd en rug.
„Scheren," snauwde de burgemeester en viel reeds, gelijk
een overrijpe appel van den boom, in den stoel voor den spiegel.
„Vlug, vlug, vlug," snauwde de burgemeester weer en zijn
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gezicht werd rood van toorn. „De ambtsbezigheden wachten.
Dringende ambtszaken."
De barbier hinkte opgewonden van het eene been op het
andere. Deze klant had zijn kuren. Hij beschouwde zich zeer
belangrijk, als was hij de koning in eigen persoon. Niemand kon
het hem naar den zin maken. Hij was een onbeschaamde kerel.
Alleen wanneer het op betalen aankwam, viel hem plots een
grap in en onder het vertellen ervan, was hij reeds buiten op
straat.
Dezen keer had de barbier echter een goede gedachte.
Toen hij den opsnijdenden burgemeester het servet om den
hals deed, maakte hij een beweging naar Flip-Flap-Floep en
zei met een zwierige handbeweging:
,,Edelachtbare Heer Schout! — Hier hebben we een meester
in het knippen en scheren, die het zich op zijn reis door vele
landen en steden tot een eer zal stellen Uwe Excellentie te
mogen scheren."
De burgemeester liet uit zijn kleine, geniepige varkensoogjes
een verachtelijken blik gaan over de beklagenswaardige gestalte
van dien barbier. Toen hij echter de spiraalveeren beenen zag,
die van ingehouden woede beefden, begon hij schaterend te
lachen. Reeds stond Flip-Flap-Floep naast hem en siste, groen
van woede:
„Bij alle messen, scharen en zeepsop! Koningen heb ik
geschoren."
Toen de burgemeester deze woorden hoorde, kromp hij onderdanigst ineen en zeide:
„Ja, wanneer je koningen geschoren hebt, kan je 't ook wel
een burgemeester doen."
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Daar krabde Flip-Flap-Floep er op los, dat het een lust was. Bladz. 26.

Bij deze onvoorziene wending ademde de barbier weer vrijer,
maakte zeepsop en overhandigde Flip-Flap-Floep het mes.
„Toon wat je kunt," zei de burgemeester, zich breed neerzettend in den leunstoel.
Daar krabde Flip-Flap-Floep er op los dat het een lust was.
Het schuim spatte naar alle kanten en 's burgemeesters wang
kwam glad als een appel te voorschijn.
„Nu den anderen kant," snauwde de burgemeester. „Maar
het is maar dat je het weet: Betaling komt hier te lande niet
voor, wanneer je de eer geniet een burgemeester onder het mes
te hebben."
„O, jouw deugniet van een dorpsschout!" dacht Flip-FlapFloep bij zichzelf. „O, jouw duitendief! Blijf dan maar ongeschoren." Hij boog eventjes door in de knie en was in hetzelfde
oogenblik ook alweer veerend als een gummibal buiten op straat
gekomen, terwijl hij, behalve het scheermes in de rechterhand,
nog de roode punt van 's burgemeesters neus in de andere hield,
die hij hem in zijn woede had afgesneden.
In den barbierswinkel zat Zijne Excellentie zonder neuspunt,
met knikkende knieën van angst.
„Hij heeft mijn neus meegenomen! — Leef ik nog? — Hier
met dien vent! — Hier met dien vagebond!" brulde hij stampvoetend. „Daar zal hij voor boeten."
Maar Flip-Flap-Floep was allang over de bergen heen verdwenen. Aan den rand van het woud stond hij, ijverig bezig
als een stekkenpoter, den neus van den burgemeester in de aarde
te planten.
„Misschien staat hier het volgend jaar een reuzen neuzenboom!" riep Flip-Flap-Floep gierend van het lachen uit.
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Daarna echter vond hij 't toch maar het beste zich zoo snel
zijn beenen zulks toelieten uit de voeten te maken, want met
de woede van den burgemeester viel nu eenmaal niet te spotten.
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H O O F D S T U K V.
FLIP-FLAP-FLOEP

T

LOOPT

AAN

BIJ

DEN

GIERIGEN

BOER.

egen den avond begon zijn maag te jeuken en daar hij
in de buurt van een boerderij was, klopte hij met den
houten klopper aan de poort. De hond begon te blaffen
en de boer kwam.
Maar, o hemeltje, dat was er een van 't vrekkige soort.
Toen hij Flip-Flap-Floep met zijn groenen en rooden baard,
zijn stug haar en brutale musschenoogen voor de deur zag staan,
zeide hij:
,,Wij geven niks. W e hebben zelf niets." W a a r o p hij de deur
weer voor zijn neus dichtgooide.
Daar stond Flip-Flap-Floep met hongerige maag en de hond
van het erf blafte woedend en rammelde met den ketting.
„Die zal ik toonen wat het beteekent de deur voor FlipFlap-Floep dicht te smakken," toornde de hongerige wandelaar,
knikte door in zijn knie, floepte in de hoogte en vloog . . .
o u i i i . . . over de poort en het huis en het dak van het huis,
over het erf en de daarachter liggende daken der schuren.
Toen hij aan het eind van de boerenhoeve was aangekomen,
gaf Flip-Flap-Floep zich geen tijd om adem te scheppen, knikte
echter weer dadelijk door in de knie — zich nieuwe vaart gevend
om de reis over de daken van de boerenhoeve in omgekeerde
richting weer terug af te leggen. Enzoovoort. . . enzoovoort...
altijd maar met ouiii en p o u i i i . . . nu eens rechts, dan weer
links, met veerende beenen over de poort en het huis en het
dak van het huis, het erf en de daarachter liggende schuren.
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De boer stond met knikkende knieën . . . . Bladz. 30.

• De boer stond met knikkende knieën bij den mesthoop en
zijn bleeke lippen prevelden schietgebedjes.
Den kettinghond rezen de haren te berge van ontzetting.
De kat begon met een ronden rug te spinnen.
De duiven fladderden uit hun hokken. — En de kippen liepen,
luid kakelend, door elkaar of er een onweer op komst was.
,,Schei uit. . . schei uit. . ." steunde de boer, want hij kon

het niet langer aanzien hoe deze groene en roode duivel met
heische snelheid over de daken van zijn plaats heen en terug
danste.
Flip-Flap-Floep lachte van boven van den schoorsteen • af
naar beneden.
„Wil je me nu te eten geven, gierige boer?"
„Kom beneden, kom naar beneden," huilde de boer, „en eet
zooveel als je maar wilt, machtige toovenaar."
Toen stak Flip-Flap-Floep vergenoegd de handen naar voren,
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kwam op het erf, en daar juist de keukenmeid met de verschgebakken brooden kwam en de stalmeid met den emmer melk,
nog warm van de koe, verschafte hij zich het genoegen in een,
twee, drie happen een heel brood op te eten en daarna, omdat
de dorst hem erg plaagde, den heelen emmer ineens leeg te
drinken zonder hem neer te zetten.
Toen klopte Flip-Flap-Floep zich voldaan op zijn maag,
knikte den boer minzaam toe en zeide, terwijl hij aanstalten
maakte om heen te gaan:
„Nu houden we 't weer uit tot den volgenden morgen."

3
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H O O F D S T U K VI.
W A A R I N VERTELD WORDT VAN EEN VROOLIJKEN SCHRIJNWERKER
EN ZIJN D A N S E N D E BROEK.

T

oen de duisternis ingevallen was, wilde Flip-Flap-Floep
zich ter ruste begeven. Maar noch huis, noch bed met
zachte veeren kussens was in de buurt te bespeuren.
„Een hooiberg kan het ook zijn in dezen zachten zomernacht," dacht Flip-Flap-Floep en maakte drie sprongen.
Aan den rand van de weide stond reeds het gewenschte
onderkomen en het hooi geurde zoet in een zee van maanlicht.
Toen Flip-Flap-Floep in beraad stond door een opening in
de plankenomheining binnen te kruipen om het zich gemakkelijk
te maken in het lekker ruikende hooi, begroette hem vanuit de
duisternis een vroolijke stem:
„Welkom in de herberg „Het Boterbloempje".'
En toen Flip-Flap-Floep verder naar binnen keek, bemerkte
hij een jongen man met vroolijk uiterlijk, een gezicht vol zomersproeten en een ooiijken wipneus.
„Ik zie dat de plaats bezet is," bromde Flip-Flap-Floep en
wilde reeds den terugtocht aanvaarden.
„Onzin!" riep de vroolijke kwant. „De hooiberg is er voor
iedereen. Kom binnen. Het is hier goed. Haal dien geur eens
op. Het lijkt wel gekruide wijn. Wij, die te voet rondtrekken,
hebben onze herbergen verdiend. God zegene het handwerk.
Ik ben schrijnwerker. Mijn moeder bakt oliebollen diep in het
Bohemerwoud. Bij een meester ben ik in de leer geweest, die
zoo dun was als een vijfduims plank. En eens was ik ook bij
32

een vrouwelijke patroon die nog dikker was dan de dikste eik
uit het woud. Maar zoo is het leven. De mensch wikt en God
beschikt. Men moet zich niet om den dag van morgen bekommeren. W i e geluk heeft moet verheugd zijn."
Flip-Flap-Floep hield de lippen op elkaar, want hij merkte
reeds dat er tegen dien ratelslag van een schrijnwerker niet op
te tornen viel.
„Schuif een beetje op zij," bromde hij weinig spraakzaam
en trok de lappenjas uit om hem aan een spijker op te hangen.
Toen de schrijnwerker het magere lijf van zijn slaapkameraad
in de gaten kreeg, begon hij hartelijk te lachen.
„Bij mijn ziel, jouw moeder had je wel wat meer soep kunnen geven. Hoogstens weeg je zes en zestig pond."
Toen zijn blik echter op de spiraalveeren beenen viel, beet hij
zich nadenkend op den vinger en zeide:
„Och nee! Naar ik zie, behoor je tot het eerzame gilde der
ketellappers. Heb je je handwerktuig maar zoo om je beenen
gewikkeld, slimme oolijkerd!"
Flip-Flap-Floep strekte zich uit en bromde mismoedig:
„Om rust vraag ik slechts. Morgen vroeg, wanneer de zon
opkomt, is het verder trekken."
„Maar ik kan je een slaapliedje fluiten als je dat aangenaam
is," lachte de schrijnwerker. „Ik ben nog niet moe. Ik ben een
jonge vent en heb het leven voor mij. Mijn grillen heb ik laten
varen."
En hij begon te fluiten. Zoo vol gevoel, dat de maan om een
hoekje kwam gluren en door alle reten heen lichtte.
Flip-Flap-Floep keek door zijn ooghar en naar den vroolijken
schrijnwerker. W a n t zooveel opborrelende levensvreugde in de
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borst van zoon enkelen armen zwerver, kwam hem hoogst verdacht voor en mishaagde hem zeer.
Terwijl hij zijn buurman zoo zat te bestudeeren, bemerkte hij
plots dan de schrijnwerker een broek die over den balk hing.
ervan afhaalde en midden voor zich in den maneschijn neerzette.
Het was een erg nietig ding, die broek van leer, en meer
dan eens gelapt, nauwelijks
waard om er een blik aan te
verspillen. Toen de schrijnwerker echter den bovensten
knoop losmaakte en weer
begon te fluiten, kijk eens
aan! wat gebeurde daar?
De broek, het nietige ding,
begon zoo maar te dansen en
draaide zich in het maanlicht, terwijl er toch geen
beenen in de pijpen staken
die ze in beweging brachten
Van verbazing rees FlipFlap-Floep
overeind
en
staarde het wonder aan.
„Ho . . . Ho . . . riep de
schrijnwerker. ,,Toch geen vermoeidheid!"
Een, twee, drie . . . Een . . . twee . . . drie . . .1 En de broek,
de leege broek danste en wiegelde statig in het rond, dat FlipFlap-Floep van verwondering den mond opende en vergat hem
weer te sluiten.
„Brrrr!" zei de zwerver, greep de broek en maakte den
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bovensten knoop weer dicht. Daar hield ze op te dansen, helde
naar de zijde over en viel toen langzaam en stijf in het hooi.
„Nu hangen we je weer op, lieverd," sprak de schrijnwerker — gooide ze over den balk en ging op de zij liggen om
te gaan slapen.
Toen eerst ontdekte hij dat Flip-Flap-Floep in het geheel niet
sliep, maar hem in zijn doen en laten had beloerd.
Lachend vroeg de schrijnwerker: „ W a t zeg je wel van die
dansende broek? Heb je ooit van je leven gehoord van een leege
broek die dansen kan?"
Flip-Flap-Floep keek begeerig, want hij zou de broek graag
zelf bezitten. Maar hij beheerschte zich en antwoordde: „Die
broek zal je rijk maken. Je moet hem voor geld voor de menschen
laten dansen."
De schrijnwerker knikte. ,,Ik ben juist op weg naar de kermis
in Klimperhagen. Ik hoor het geld al rinkelen dat de boeren me
zullen toewerpen."
Flip-Flap-Floep strekte zich weer uit in het hooi en deed
alsof de zaak hem verder niet aanging. Na een poosje echter,
gedurende hetwelk hij met open oogen had liggen nadenken,
vroeg hij:
„Is het een erfstuk van vaders kant?"
De schrijnwerker floot door zijn tanden. „Gisteren heb ik de
broek eerst verkregen."
Flip-Flap-Floeps oogen glansden begeerig.
„Heb je ze bij den uitdrager gekocht?"
De vroolijke kwant schudde het hoofd. „Het is een geschenk
geweest," zei hij. „En dat gebeurde als volgt: Toen ik door
het groote woud wandelde, moederziel alleen, slechts op mijn
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voeten aangewezen, wat liep me daar te midden van het dichte,
dichte struikgewas plotsehng voor me, verschrikkeHjk om naar
te kijken en toch belachehjk in zijn zwakte . . . ? De woudreus!.. .
Hij was zoo groot als een rots, met woesten baard en bolronde
oogen, met een uitgetrokken boomstam in zijn hand. Maar
toen hij mij in 't oog kreeg, sloeg hij me niet neer, maar smeekte
klagend: „Bevrijd me . . . bevrijd me toch . . . ? "
„Waarvan zal ik u dan bevrijden?" vroeg ik verwonderd.
„U bent toch de reus en ik ben een dwerg tegenover u."
Toen schreeuwde hij: „Zie je de hommel dan niet, de
hommel wil mij steken . . . Tegen alles zijn wij reuzen bestand.
Maar de kleine hommels met hun venijnigen steek hebben macht
over ons!"
„Wanneer het verder niets is," riep ik uit, scheurde een
twijg van het struikgewas en sloeg hiermee naar de hommel,
tot hij brommend en zoemend in het woud verdween.
Toen lachte de reus weer, schudde mij de hand, voerde me
naar een hollen boomstam en trok de dansbroek uit de bergplaats te voorschijn. „Ik heb 't altijd wel gezegd: De mensch
wikt en God beschikt! W i e het voor den wind gaat, behoeft zich
niet voor den dag van morgen bezorgd te maken . . . " Daarop
strekte hij zich uit en viel ineens in een diepen, gezonden slaap...
Daar zat nu Flip-FIap-Floep, recht overeind, met groene,
begeerige oogen.
Het hooi geurde maar hij rook het niet. De maan glansde
doch hij zag het niet. — Hij dacht alleen maar aan de dansende
broek en hoe hij zich er meester van zou kunnen maken.
„De mensch wikt en God beschikt. — Men kan het geluk
ook vinden in een hooischelp! " mompelde Flip-Flap-Floep in
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zichzelf. „Voor jou is de schaaf en de zaag. Slaap lekker, beste
vrind!"
Daarop stond hij voorzichtig op, sloop naar den balk en
trok de dansbroek er af. „Het is tijd om er van door te gaan,"
fluisterde hij spottend, en drong zich door de opening in de
omheining naar buiten. Hij knikte eventjes door in de knie,
floepte omhoog en was meteen gevlogen. De dansende broek
fladderde als een veroverde vlag achter hem aan.
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H O O F D S T U K VII.
IN KLIMPERHAGEN

E

IS

KERMIS.

r was muziek, jool en spektakel in Klimperhagen.
Hoem-ta-ta . . . Hoem-ta-ta . . . deed de bas . . . tirel i r e l i . . . de fluit. Maar van de zware pauken hoorde je
niets anders dan boeng . . . boeng . . . boeng . . . boenggg . . .
Voor het koffiehuis stonden de boeren en den dikken waard liepen de droppels over het voorhoofd, zoozeer was hij in de weer
om al de dorstige kelen te laven.
Op de markt stonden de kermiskramen... En de kunstenmakers, goochelaars en koorddansers schreeuwden en riepen
door elkaar om de voorbijgangers hun grappige en leuke zaken
aan te prijzen.
Voor de kinderen waren er schommels en draaimolens en
voor de ouderen de draaiborden om hun geluk te beproeven. De
kermislui stonden er met blinkende en glinsterende dingen uit
alle mogelijke streken. En de zakkenrollers, die zich in het
gedrang best thuis gevoelden, maakten eveneens goede zaken.
Toen de vroolijke stemming zijn hoogtepunt bereikt had, kwam
Flip-Flap-Floep met de leeren broek onder zijn arm het stadje
binnen.
W a t lachten de kinderen toen ze den grappigen man in het
oog kregen. Hoe staken de grooten het hoofd bij mekaar en
wezen hem met den vinger na.
„Nu zullen jullie wat te zien krijgenl" riep de waard en
dacht al aan den een of anderen koorddanser of goochelkunstenaar. Maar Flip-Flap-Floep maakte geen aanstalten zijn
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. . . . en stelden zich in een kring om Flip-Flap-Floep
en de tooverbroek. Bladz. 40.

kunststukken te toonen. Hij slenterde op zijn gemak over het
plein langs de kramen en keek naar de kunsten van de anderen.
„Misschien is hij uit verre landen gekomen," zei de dikke
waard en veegde zich het zweet van zijn hoofd. „Men zou het
wel denken, gezien zijn bonte lappenkleed."
Maar daar bleef Flip-Flap-Floep aan de trap van het raadhuis
staan en riep: „ W a t is dat nou? W a t is dat? . . . Het is me ook
wat! — Koorddansers, vuurvreters, duikelaars ...!? Och, juUie
met je kunstjes, ziet hier wat ik kan . . .!'*
Daarop haalde Flip-Flap-Floep de leeren, nietige broek van
den schrijnwerker van onder zijn arm vandaan, zette haar voor
zich op de straatsteen en, maakte den bovensten knoop los en
liet haar voor aller oogen dansen. W a t waren de boeren, burgers
en buitenlui, de vrouwen en kinderen verbaasd over de kunstvaardigheid van de dansende broek. Van alle kanten kwamen
ze aangeloopen en stelden zich in een kring om Flip-Flap-Floep
en de tooverbroek.
Niemand had nog zin om naar de kunsten van de koorddansers, goochelaars, clowns en kwakzalvers te kijken. Maar
hier stonden ze lachend en overgelukkig, geheel verdiept, te
kijken naar de broek die als een echt, levend wezen waardig
en potsierlijk tegelijk over de bestrating wiegelde.
„Brrrr!" zei Flip-Flap-Floep, greep naar de broek en knoopte
den bovensten knoop weer toe.
Daar hield de broek op te dansen, helde over en viel zijn
heer en meester stijf in de armen.
Flip-Flap-Floep keek de toeschouwers met brutale musschenoogen aan, hield zijn hand op en ging rond in den kring om
de geldstukken van de gulle gevers te ontvangen.
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Toen hij korten tijd daarna het koffiehuis binnentrad, om
zich aan het bier met de worst en de kool te goed te kunnen
doen, liet hij zijn hand verheugd in den zak glijden. Die was
gevuld met geldstukken dat het een lust was!
De boeren die op de banken zaten, kropen een beetje terughoudend achteruit, toen Fhp-Flap-Floep binnentrad. Misschien
stond hij wel in betrekking met den duivel. Of misschien was
hij de duivel zelf wel. Je kon nooit weten! In ieder geval hadden
zij van hun leven nooit
zulk
een
vreemden
kwant met groenen en
rooden
baard,
met
woest haar en zoo fonkelende oogen gezien.
De waard bracht FlipFlap-Floep de grootste
worst die hij maar in de
keuken te pakken kon
krijgen, en daarbij een
berg zuurkool, zooals
men zelfs in Luilekkerland niet vinden zou. Dat alles zette hij
vol waardigheid voor den vreemden baas neer, vergat ook niet
een kruik schuimend bier te laten aanrukken en sloeg hem minzaam op den schouder, terwijl hij riep:
„Wel bekome 't u, mijnheer de to o ver kunstenaar!"
Toen Flip-Flap-Floep echter gegeten had en zich behaaglijk
in een hoek neerzette, terwijl hij de broek veilig onder zijn arm
klemde, trad daar de waard weer voor hem en sprak, terwijl
hij een potsierlijke buiging maakte: „Met uw verlof!" waarna
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hij naast zijn beroemden gast ging zitten en onderdrukt sprak,
terwijl hij de dansbroek met teedere blikken streelde. „U bevalt
mij, mijnheer, met uw groenen en rooden baard, uw zeldzame
beenen en uw nog zeldzamer broek. W a t zou je ervan zeggen,
het voortaan steeds met mij en mijn huis voor lief te nemen?
Ik wil je je heele leven lang huisvesten en verplegen. En dat
alles voor niets, begrijp je. Slechts een kleinen wensch had ik
dien u mij vervullen moet, de wonderbroek, de dansbroek maakt
u mij over. Ik ben bijna verliefd geworden op dat grappige
ding. Z e kan dag in dag uit in de gelagkamer dansen en zoodoende de gasten lokken. Wanneer ik echter denk dat u zou
besluiten morgen weer op te stappen om mij niet meer onder
de oogen te komen, ja werkelijk, dan zouden de zilte tranen me
over de wangen loopen van smart."
En daarbij schoten den dikken waard werkelijk reeds de
tranen in de oogen en hij legde geroerd zijn armen om den
vreemden duivelskunstenaar en klopte hem steeds maar weer
op zijn schouders.
Flip-Flap-Floep zat daar met vooruitstekende tanden en
stekenden blik. , , 0 , jouw dik gedrocht," dacht hij bij zichzelf.
„Hoe kan ik je een goede poets bakken." Hij keek denkend
voor zich uit, leunde met het hoofd in zijn handen en toonde
zijn glimmend gebit.
„Het bier was goed," zei hij minzaam. „De worst en de
kool niet minder. Ik moet me werkelijk voor uwe gastvrijheid
erkentelijk toonen. Maar de broek kan ik u niet geven. Die
broek is een erfstuk van overgrootvaders kant. Die broek is
mij heilig." Hij bewoog zijn tong van den linker naar den
rechter mondhoek, en de oogappels liet hij dreigend van rechts
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naar links rollen. De waard deed zeer bedroefd, doch ondanks
dat hingen zijn blikken begeerig aan de broek waarin hij geluk
en rijkdom zag. De blikken van den waard ontgingen FlipFlap-Floep niet. Hij floot door de tanden en zeide geheimzinnig:
,,Die broek is 't em niet. Hebt u ook niet een knappe broek
van herteleer en glanzend in de zitting, een broek waarop u
trotsch bent, mijnheer de waard? Het komt er maar op aan
de juiste tooverspreuk te hebben en hij danst voor u op dezelfde
manier als mijn broek."
Stomverbaasd opende de waard zijn mond: ,,Kom over de
brug met die spreuk! " riep hij begeerig.
„Ja maar baasje, daar zit nog wat aan vast," antwoordde
Flip-Flap-Floep. „U moet midden op de marktplaats gaan
staan . . . en . . . de broek voor de oogen van de gansche wereld
uittrekken."
Flip-Flap-Floep lachte sluw.
De waard krabde zich achter zijn oor en riep: „Alle menschen! — Een zuur stuk werk! Als men mij maar niet uitlacht?"
waarop Flip-Flap-Floep zei:
„Het lachen moet u op den koop toe nemen. W i e 't laatst
lacht, lacht het beste. Als eerst de broek maar danst en het
geld in uw kast rinkelt
,,Natuurlijk, zeker," sprak de waard opgewonden. „Laten
we direct aan den arbeid gaan. " En hij trok Flip-Flap-Floep
met zich mee op de met volk overstroomde marktplaats. „Aan
het werk," steunde de waard en liet zijn broek voor het oog
van iedereen vallen.
„ W a t nu?"
De menschen kwamen verbaasd en belust op sensatie aan43

geloopen en verdrongen zich om den waard, die nu op klaarlichten dag in zijn onderbroek op de markt stond.
„ W a t nu?"
Flip-Flap-Floep stak zijn spits gezicht vooruit en antwoordde:
„Nu moet u de tooverspreuk opzeggen:
Hokus Pokus broek van leer
Dans steeds keer op keer
Hokus Pokus Pilatus Pas
Dans toch meer, steeds meer.
U zult eens zien hoe ze dan begint te dansen."
De dikke waard stond daar zweetend op de marktplaats en
deed zijn best zich de tooverspreuk in te prenten.
Schreeuwend en lachend drongen de menschen om hem en
zijn broek, die het dansen zou leeren, heen. Flip-Flap-Floep
vond 't echter het beste zich allengs terug te trekken teneinde
het juiste oogenblik te kiezen om den toorn van den beetgenomen waard te ontgaan. Daar stond nu de dikkerd en terwijl
de wind afkoelend om zijn onderbroek blies, stamelde hij:
„Hokus Pokus broek van leer
Dans steeds keer op keer,
met begeerige blikken naar de broek kijkend, die jammerlijk op
de straatsteenen liggen bleef.
Hokus Pokus Pilatus Pas
Dans toch meer, steeds meer..."
ging hij steeds opgewondener, over zijn woorden vallend, verder
en de oogen traden hem, als waren het glazen kersen, bijna uit
de kassen.
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Doch de broek op straat bewoog zich niet. Zij dacht er in
het geheel niet aan zich te bewegen, laat staan op te staan en
voor al het volk te dansen.
W a t jubelde en hoonde de tezamen gestroomde menschenmassa. De waard draaide zich echter om en schreeuwde: „ W a a r
is de gauwdief, de bedrieger, de zwendelaar?"
En hij bemerkte nog juist hoe Flip-Flap-Floep moeite deed om
achter den dichtstbijzijnden hoek te verdwijnen. Maar FlipFlap-Floep had in zijn groot leedvermaak niet aan het gedrang
van de menschen gedacht. Als een muur omringde hem de levende massa, hem den tijd niet gevend, snel het hazenpad te
kiezen. Met een enkelen sprong was de waard bij hem en greep
nog net een been van den schalk, toen deze er over nadacht
zich door een sprong over de menschen heen in veiligheid te
brengen.
„Heb ik je? . . . Heb ik je?" hijgde de waard, hem heen en
weer trekkend. Maar daar hij zoo trok, werd het been van den
gekken kwant langer en langer, totdat Flip-Flap-Floep op den
grond viel en met tranen van woede weeklaagde: „ W a t moet
ik, arme duivel, iju beginnen? U hebt mij mijn eene been uitgerekt dat het ongeveer twee meter langer is geworden dan het
andere. Nu moet ik mijn leven lang door de wereld strompelen,
een arme verminkte, op wien de honden jagen."
De waard krabde zich achter het oor toen hij zag wat voor
een onheil hij gesticht had. „Vlug een dokter!" gromde hij. „De
schade moet hersteld worden."
„ W a t helpt mij een dokter?" weeklaagde Flip-Flap-Floep.
„Zie toch mijn spiraalveeren beenen. Is er dan geen horlogemaker in de plaats die met spiraalveeren kan omgaan?"
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Daar ademde de waard, die reeds dacht een duur gelag te
moeten betalen, weer vrijer op. „Natuurlijk hebben wij hier een
horlogemaker," riep hij. „Maakt plaats, opdat ik den gewonde
naar de plaats van bestemming breng!"
Met deze woorden nam hij den strompel enden Flip-FIapFloep onder den arm en verwijderde zich met hem, steeds nog
in onderbroek, waaromheen afkoelend de wind blies.
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H O O F D S T U K VIII.
W A A R I N VERHAALD WORDT VAN EEN HORLOGEMAKER
EN DIENS WONDERBRIL.

I

n zijn klein kamertje woonde de horlogemaker.
Aan den muur tikten en rikketikten honderden klokken,
waarvan de wijzers langzaam ronddraaiden. Als er echter
een uur voorbij was, begon er een helsch lawaai, 't geklingel
van de klokjes waar tusschen door dan weer de zware boemslagen van de grootere, als deed het hen leed dat ze zich weer
een uur stil hadden moeten houden en daarom er thans op aangewezen waren kris en kras elkaar te overschreeuwen.
Boven alles uit klonk echter het geluid van de koekoekklok.
Het was als een spotvogel die zich vroolijk maakt over het geroezemoes der wereld.
De horlogemaker, een sneeuwwit mannetje met een groenen
bril op, zat aan de tafel.
Hij werkte met kleine wieltjes, schroeven en veeren en zijn
hand was zóó dun, zijn bril zóó scherp, dat het hem mogelijk
was ware wonderen te verrichten aan uurwerken, klein als
speldeknopjes.
Toen de dikke waard met Flip-Flap-Floep binnentrad, keek
de horlogemaker op en lachte fijntjes door zijn groenen bril.
En toen de dikke waard de toedracht en het onheil dat hij
veroorzaakt had, wilde vertellen, terwijl het angstzweet hem
uitbrak, hield de horlogemaker er hem met een lichte handbeweging van terug en zeide met zijn goedige stem: „Ik weet
alles."

4
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De dikkerd trok een verbouwereerd gezicht en vroeg: „ W a s
er dan reeds iemand die u de toedracht heeft verteld?"
De horlogemaker schudde het hoofd en antwoordde: „Er
is niemand geweest. — Maar ik weet alles. Dat komt zoo:
Ik heb geen tijd om op straat te slenteren en naar nieuwtjes
te speuren. Er zijn zooveel klokken in de wereld die lam zijn
en geheeld willen worden. Daarom zit ik zonder onderbreking
aan mijn werktafel over mijn handwerk gebogen. Maar de bril
dien ik draag verraadt mij alles wat buiten gebeurt. En daarom
weet ik dat Flip-Flap-Floep u een poets heeft willen bakken en
dat u hem tot dank het rechterbeen hebt uitgetrokken."
Dat verraste den waard en deed hem uit eerbied een diepe
buiging maken. En toen hij zijn blik door het kamertje liet
gaan en de vele tikkende en snorrend-zoemende klokken bemerkte, met midden daartusschenin den sneeuwwitten horlogemaker met 'n goedigen glimlach achter zijn groene brilleglazen,
bedacht hij zich ineens dat de horlogemaker wel eens de lieve
God zelf kon wezen, die daarboven zit en vanuit zijn hemelkamer de gebreken van de wereld herstelt.
Hij mompelde zeer onderdanig en verlegen: „Wilt u het met
den duivelskunstenaar, den groenen en rooden duivel probeeren?"
De horlogemaker knikte eventjes: ,,Leg hem dan maar op
tafel bij de glazen en fijne instrumenten. Ik zal hem zoo meteen
wel onder handen nemen."
De dikke waard, zielsverheugd dat hij er zoo gemakkelijk
afkwam, maakte weer zijn eerbiedige buiging en verwijderde
zich haastig.
Flip-Flap-Floep lag echter op tafel naast glazen en instrumen-
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ten, hield den adem in en luisterde naar het snorrende geluid
van de vele klokken. Zonder een woord te spreken hanteerde
de horlogemaker de wieltjes, schroeven en veeren.
Slechts af en toe liet hij een verstolen blik over den rustenden
Flip-Flap-Floep glijden. Maar dan knikte hij eventjes, lachte
zwakjes en boog zich dan weer met teere vingers over het fijne
werkje. Na een poosje legde hij het gemaakte klokje naast zich,
schoof het krukje onder de tafel en trad naast den angstig
wachtenden Flip-Flap-Floep.
„Nu bent u aan de beurt!" zei hij goedig. ,,Laten we eens
zien wat er alzoo aan mankeert." En hoofdschuddend bezag
hij de schade. „Geen peulschilletje!" stelde hij met een blik door
zijn brilleglazen heen vast. „ W a t geeft u mij, wanneer ik u weer
beter maak?"
Flip-Flap-Floep lag muisstil te overleggen op de tafel. Van
betalen was hij geen vriend. Het was eigenlijk het beste dat hij
den horlogemaker voor alle moeite en zorg zou beloonen met
een poets.
Maar daar keek de horlogemaker hem met ernstige, heldere
oogen aan en zei: ,,Ik weet wel wat je denkt. Het heeft in het
geheel geen nut je plannen en bedoelingen te verbergen. Met
mijn bril zie ik je in het hart. Je bent een nietsnut en boosdoener,
zonder goedheid en zonder naastenliefde. Het zal slecht met je
gaan."
Flip-Flap-Floep kromp in elkaar en keek geweldig boos. In
de nabijheid van dien horlogemaker, wien niets verborgen bleef,
zelfs niet zijn diepst innerlijke gedachten, werd het hem angstig
te moede. Verlegen schoof hij heen en weer en daar hij wel
zag dat het onmogelijk was uit de moeilijkheden te geraken
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zonder een losgeld te betalen, vroeg hij den horlogemaker op
verwaten wijze: „Bent u met een rijksdaalder tevreden?"
De horlogemaker stak het hoofd vooruit en antwoordde kalm
besloten: „Om geld geef ik niets. Maar ik wil het uitgerekte
been herstellen als u mij voor de moeite... de broek... de dansbroek, achterlaat!"
Daar vloog Flip-Flap-Floep omhoog en toornde: „De broek
kan ik u niet geven. Die broek is een erfstuk van overgrootvaders kant. Die broek is mij heilig."
De horlogemaker waarschuwde met den vinger: ,,Je liegt
vrindje. Je hebt de broek van je slaapkameraad, den schrijnwerker sleerling, gestolen. Geef mij de broek, opdat ik ze den
rechtmatigen bezitter kan teruggeven."
Flip-Flap-Floep stak de tanden vooruit en sprong woedend
van de tafel omhoog. Maar hij had vergeten dat zijn rechter
been twee meter langer was geworden dan het l i n k e r . . .
Pardoes lag hij op zijn neus en jammerde: „Neem de ellendige
broek! Zij brengt toch maar ongeluk en ergernis. Doch haast
u het kwaad te herstellen dat de waard mij berokkend heeft."
De horlogemaker greep de leeren dansbroek en sloot haar
zorgvuldig in den met ijzer beslagen koffer.
Daarna tilde hij den gewonden Flip-Flap-Floep medelijdend
op de tafel, werkte met tang en hamer, met vijl en schroevendraaier en had zonder veel poes-pas de schade hersteld, waarvoor de waard den duivelskunstenaar bij hem gebracht had.
„Probeer het eens," zei de horlogemaker, terwijl hij den
nijdigen kwant van de tafel tilde. Flip-Flap-Floep knikte wantrouwend door in de knie en floepte veerend in de hoogte.
Hij was gezond als vroeger en zijn ledematen waren weer van
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„Je hebt de broek van je slaapkameraad, den schrijnwerkersleerling,
gestolen." Bladz. 50.

dezelfde veerkracht. Reeds had hij de khnk van de deur in de
hand, om er zonder te bedanken of te groeten van door te gaan.
„Nu, nu," zei de horlogemaker en schudde misnoegd het
hoofd. ,,Weet u niet, dat een goed woord meer waard is dan
betaling en geschenken?"
Flip-Flap-Floep antwoordde onbeschaamd en brutaalweg:
„U hebt toch de dansbroek. U kunt in uw vuistje lachen."
,,Wat kunnen mij geschenken schelen," antwoordde de horlogemaker. „En opdat je ziet dat het mij niet om betaling te doen
is: neem dien bril daar, dien paarsen bril, dien ik in een fluweelen
koker bewaar. Je hoeft maar door de glazen te kijken en je
weet of de mensch, die voor je staat, in waarheid goed of
slecht is."
„ W a t wil die kwibus toch?" bromde Flip-Flap-Floep, greep
echter toch den bril, stak hem in zijn zak en was, buiten gekomen, reeds vast besloten het ongastvrije plaatsje hoe eer hoe
liever den rug toe te keeren.
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H O O F D S T U K IX.
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V

er buiten de stad zat Flip-Flap-Floep te rusten op een
mijlpaal aan den kant van den landweg.
De appelboom wierp zijn kringschaduw over hem heen.
De leeuweriken zongen in het veld. En de zon straalde als een
gouden bol aan den
hemel. Maar dat alles
zag en hoorde FlipFlap-Floep niet.
Zijn gedachten plaagden zijn boos innerlijk.
Hij schaamde zich dat
de wijze horlogemaker
zijn binnenste wezen
geraden had. Maar hij
was veel te hooghartig
en ijdel om den stillen
menschenkenner gelijk
te geven. Mistroostig
kwamen de woorden
over zijn lippen: ,,Wat is dat voor een leven? — Zal ik zonder
rust noch duur tot het einde der dagen om de aarde zwalken?
W a t is mijn richting, wat het doel!? Ben ik daarom uit Dr. Hyronimus' doos ontsnapt, dat iedere dikke waard mij een been uit
kan trekken wanneer hem zulks belieft? W a t heb ik dan bij mijn
eerste intrede in de wereld gezworen? Koning zou ik worden!
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En een kroon zou ik mij toeëigenen. W a t heb ik nu bereikt, ik
groene en roode duivel, zonder geluk of begaafdheid?"
Terwijl hij zoo voor zich uit keek en nog het liefst de wereld
met zijn toornige blikken in de lucht had geblazen, bemerkte
hij een jong en prachtig gekleed man, die op den volgenden
mijlpaal zat en in diep leed verzonken scheen.
„Misschien dat die daar mij wat verder kan brengen," dacht
Flip-Flap-Floep en hij stond op om den schoonen onbekende
te begroete». Toen hij echter dichterbij gekomen was, zag hij
tranen die als parels glinsterden in de oogen van
den vreemde.
„Hallo," riep Flip-FlapFloep, den jongen man
uit zijn droomen opschrikkend. „Wie ben
j e . . . W a t voer je hier
u i t . . . ? W a a r ga je
heen?. . ."
K^<^:
De jongeling keek op
en toonde een paar hemelsblauwe oogen, zooals men er geen
tweede paar zal vinden.
Hij staarde den raren kwant met zijn rooden en groenen baard
verwonderd aan en antwoordde: „Ik heet Wendelin en ben een
koningszoon. Zooals je me hier ziet ben ik op de vlucht voor het
nietsdoen en op zoek naar arbeid. Maar ik vrees, onverrichterzake te moeten terugkeeren, overgeleverd aan den spot van mijn
koninklijken vader en het gelach van de luie hofkliek."
Flip-Flap-Floep opende wijd zijn oogen en keek den schoonen
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jongeling begeerig aan. „Een prins . . . en een koningszoon,"
dacht hij in brandende eerzucht
Ben ik reeds zoover dat
ik midden op een landweg met een vorstenkind, als ware het
mijn gelijke, spreek, waarom zou ik niet nog hooger op de ladder
van eer en roem klimmen en zelf een vorst en machtig heer van
deze aarde worden!"
Daarop vlijde hij zich zonder plichtplegingen in de fijne
schaduw van zijne prinselijke hoogheid neder, kruiste zijn
spiraalveeren beenen en zeide: „Begrepen! Dat zijn dingen die
overlegd dienen te worden. Zooals je ziet ben ik ook geen
lompenkoopman of bedelaar. Misschien dat ik u, overeenkomstig uw wensch, door mijn macht van dienst kan zijn, evenals u,
zooveel u maar wilt, mij in mijn wenschen behulpzaam kunt zijn.
Dat zegt toch ook reeds het spreekwoord, kort en krachtig:
„Als de eene hand de andere wascht dan zijn ze beide schoon."
De prins wist niet wat hij van den zeldzamen man moest denken, die zich in zijn kleurige lappenkleed opblies als een musch,
maar toch ook weer in het geheel niet onderdeed voor de hansworsten. Daar hij echter alleen was en de eenzaamheid hem het
wanhopige van zijn toestand dubbel liet voelen, was hij blij een
mensch gevonden te hebben, tegenover wien hij zich zonder
terughouding kon uitspreken. Hij vertelde:
„Mijn vader is koning van een groot land, wel honderd
kilometer hier vandaan. '— Zijn slot is van goud. De borden
waar we van eten zijn van goud. En ook de bekers waaruit
we drinken, doen niet voor de borden onder. Ik heb de mooiste
kleeren van de wereld gedragen. Ik heb van alles, de beste
gerechten van de wereld gegeten. Nooit mocht ik werken, nooit
ook maar honderd schreden te voet maken. Daar waren
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dienaren die me op hun schouders in een zilveren wagen droegen, of me op den rug van de prachtigste paarden zetten. Er
ontbrak maar weinig aan of er hadden anderen voor mij gesproken, voor mij gegeten, gedronken of geademd. W a n t , zoo
sprak mijn vader, een prins is veel te voornaam om zich door
dagelijkschen arbeid te vernederen.
Toen werd ik neerslachtig. Om de zon gaf ik niets meer. Het
blauw van den hemel schonk me geen vreugde meer.
W a t beteekende het goud van het slot, het goud der schotels,
van de borden en bekers, het zilver van de wagens en de zijde
van de heerlijkste kleeden in mijn oogen? Ik gevoelde me als
een gevangene die tot levenslang nietsdoen is veroordeeld. De
droefheid waaronder ik leed werd tot een zware ziekte. Nu
kwamen de doktoren, de hof- en lijfartsen die me onderzochten
en betastten, die de hoofden bij mekaar staken en die de hoofden
schudden, hun wenkbrauwen fronsten en geleerde spreuken
mompelden. Maar genezen kon niemand mij. Toen werd mijn
vader, de koning, woedend.
„Ben ik daarom heerscher van het land, dat niemand mijn
zieken zoon genezen kan!" riep hij uit. En hij liet alle doktoren
verbannen.
Daar zat ik in mijn leed, zonder arts en zonder hulp.
Toen ik echter op een dag langs het hekwerk van het slotpark
werd gedragen in mijn zilveren draagstoel en achter de gouden
staven de wereld en de menschen zag, die in het zweet huns
aanschijns arbeidden, rijpte in mij het plan te vluchten uit al
die gouden en zilveren heerlijkheid.
En toen de koning, de hofhouding en de wachters sliepen,
maakte ik mij heimelijk klaar en vlood weg uit het land van
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mijn vader die mij het geluk van den arbeid onthouden wilde."
Flip-Flap-Floep trok zijn gezicht in diepe plooien.
.,En nu," riep hij nieuwsgierig, ,,heb je nu den arbeid, waarnaar je zoozeer hebt verlangd, gevonden?"
Prins Wendelin schudde treurig het hoofd.
,,Dat is 't em juist," zeide hij. „Niemand wil mij aan het
werk zetten. Toon je handen, zegt de bakker, de schoenmaker,
de slotenmaker die ik aanspreek . . . en ze lachen. Zulke fijne
handjes zijn niet voor werken geschapen!"
Daar zat nu de prins in het heerlijke gewaad.
Zijn hemelsblauwe oogen glansden en zijn haren schitterden
als stralen van de zon. — W a t hielp het hem dat hij de zoon van
een koning was. Zijn handen
verrieden hem altijd. Het was
de schuld van zijn handen dat
men hem niet in staat achtte
zelfs den geringsten arbeid te
verrichten.
„Je kunt God danken dat je
mij ontmoet hebt!" riep FlipFlap-Floep uit, en zijn oogen
fonkelden. „Zonder mij zou je
je heele leven lang een arme
duivel van een koningszoon
gebleven zijn. — Maar let nu
eens op mijn raad. Trek je
prachtige kleeren uit en trek mijn lappengewaad aan. Ik wil mij
in plaats daarvan in uw zijden kleeren hullen. Zoo ben ik voortaan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins en u bent mijn trouwe
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begeleider, mijn minister en schildwacht, mijn reismaarschalk en
nar. U zult al wel bemerken hoeveel werk u in dit ambt te wachten staat. W e e s overtuigd dat, nog voor de dag ter kimme gaat,
uw ziekte als dauw voor de opkomende zon verdwenen is. '
De jonge, schoone prins overlegde een oogenblik. Hij wist
niet of hij den raad zou opvolgen. Maar daar hij in Flip-FlapFloep voor de eerste maal een levend wezen ontdekte dat hem
hulpvaardig de hand toestak, vond hij geen reden de aangeboden hand te weigeren.
De beide nieuwe vrienden sprongen in een greppel aan den
kant van den weg en wisselden van kleeren. Toen Flip-FlapFloep weer te voorschijn kwam, stralend in zijde, goud en
galon, was hij een prins in levenden lijve geworden.
Wendelin echter, die zijn waardigheid van verdriet en
schaamte had afgelegd, vond zich met glimlachende verbazing
terug in de kleeren van den groenen en rooden duivel en werd
voortaan door dezen, als door een hooghartig heer, in dienst
gehouden.
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H O O F D S T U K X.
F L I P - F L A P - F L O E P WORDT A L S KONINGSZOON

GEËERD EN GEVIERD.

T

oen de beide reizigers voor de poort van een groote stad
aangekomen waren, droeg Flip-Flap-Floep aan prins
Wendelin, die zich nu tot zijn knecht vernederd had, op,
den burgemeester en gemeenteraad van zijn komst op de hoogte
te stellen, opdat de vroede vaderen hem als een prinselijke
hoogheid behoorlijk zouden ontvangen.
De jongeling deed zooals hem gezegd was. En toen de
raadsleden deze boodschap vernamen, bogen zij het hoofd diep,
bij zichzelf denkend: „Hoe heerlijk moet wel deze prins zijn,
wanneer reeds zijn knecht in aanvalligheid en schoonheid
straalt."
Daar deed Flip-Flap-Floep zijn intocht in de stad.
De straten waren vol menschen die brandend nieuwsgierig
waren een prins in levenden lijve met eigen oogen te aanschouwen.
De vroede vaderen kwamen in een lange rij achter elkaar
aan en de pruiken, die ze op hun witte hoofden droegen, stoven
bij iederen stap van de poeder. De burgemeester in eigen persoon maakte een knieval voor den vermoedelij ken prins en
dankte voor de eer die deze aan stad en stadsbestuurderen door
deszelven hoogst persoonlijke aanwezigheid bewees.
Flip-Flap-Floep stond midden op de marktplaats en de zijde
van zijn kostbaar gewaad schitterde echt zooals dit bij een
prins behoort.
Maar in zijn gezicht zaten nog dezelfde brutale musschen59

oogen als vroeger, de groene en roode baard viel hem stug over
de borst, juist als vroeger, en de wilde haardos kroonde zijn
hoofd als weleer.
De burgers bemerkten wel de zonderlinge tegenstelling tusschen uiterlijk en kleeding van den vreemden gast, maar waagden 't echter niet daar ernstiger over door te denken.
De stadsbestuurderen daarentegen, wier taak het was tot
welzijn van de stad de zaken helder te zien, zeiden, terwijl zij
hun vinger nadenkend tegen den neus hielden: ,,Deze prins
moet uit de allerverste landen stammen. Van waar heeft hij
anders bij de sierlijkste kleeding een groenen en rooden baard,
een haardos en een paar oogen die als vleermuizen heen en
weer schieten?"
De burgemeester bedacht zich dan ook niet den prinselijken
onbekende den welkomstdronk der stad in een gouden beker
aan te bieden.
Flip-Flap-Floep greep begeerig naar den geurigen wijn, dronk
den beker tot op den bodem uit en beval zijn jongen begeleider
Wendelin den gouden beker op te bergen.
De stadsvaderen trokken lange gezichten toen zij den kostbaren raadsbeker in den zak van den prinselijken reismaarschalk
zagen verdwijnen.
Flip-Flap-Floep stak de tanden vooruit en riep scherp: „De
beker waaruit ik gedronken heb, mag door geen enkelen gemeen en mond ontwijd worden."
En daarbij bleef het, zonder tegenspraak.
Nu verlangde Flip-Flap-Floep een bed om van de vermoeiende reis uit te rusten.
De burgemeestersvrouw maakte uit het kostbaarste linnen een
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bed voor hem gereed. Maar de hooge gast verscheurde toornig
het hnnen en verlangde, dat men hem een zijden bed zou brengen zooals hij het van zijn jeugd af aan gewend was geweest.
De stadsbestuurderen onderwierpen zich en sidderden voor
de misnoegdheid van den hoogen gast. De dochteren der raadsleden moesten echter meteen aan
het werk om uit zachte zijde beddelakens en kussensloopen te naaien.
Nu kreeg Flip-FIap-Floep honger en hij liet het avondeten opdienen. Toen kwamen de kostelijkste
spijzen op zilveren schalen en borden. Maar Flip-Flap-Floep gooide
de spijs en de borden en schalen op
den grond, toornend dat dit varkensvoer was en niet voor FlipFlap-Floep, een prins van den bloede uit een koninklijk huis.
Toen waagden de raadsleden
het reeds heelemaal niet meer hun
onderdanige houding op te geven,
integendeel, zij haalden ontsteld nog veel meer sprijzen en borden te voorschijn en liepen heen en weer om den ongenadigen
prins een nieuw avondmaal te bereiden. De burgemeester stond
zelf naast den kookketel, badend in het zweet en dreef de koks
aan het kostelijkste te verzinnen waartoe een mensch maar in
staat was.
Toen Flip-Flap-Floep, slecht geluimd doch zonder de borden
een tweede maal op den grond te gooien, gegeten had, ademden
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de stadsvaderen weer wat vrijer op en geleidden hem naar bed.
Het oudste raadslid trok hem zijn buis uit, de hoofdgriffier
hielp hem uit zijn broek. De burgemeester in eigen persoon
echter trok hem zijn zijden kousen uit, waarbij tot zijn grenzenlooze verbazing de spiraalveeren beenen te voorschijn kwamen.
De burgemeester legde zijn vinger diepzinnig langs den neus
en dacht hoogst verwonderd bij zichzelf: „Deze prins moet
werkelijk van zeer ver komen. W a n t wie heeft ooit gehoord dat
er bij ons menschen voorkomen die in plaats van beenen spiraalveeren aan het lichaam dragen?'
Daarop wenschten de vroede vaderen de prinselijke hoogheid een rüstigen nacht, bliezen het licht uit en wachtten in
gebogen houding en met ingehouden adem, tot een zacht gesnork
den gezonden slaap van hun hoogen gast aankondigde, waarop
zij op hun teenen als eenden op een rijtje het vertrek verlieten.
In de voorkamer bleef de werkelijke prins Wendelin. Hij zat
in een hoogen leunstoel en was in gedachten verzonken.
Tegenover hem aan den wand prijkte een kristallen spiegel
in welker glanzend oppervlak hij zijn spiegelbeeld vond. „Is
dit nu geluk?" dacht hij, terwijl hij zich in het lappenkleed
van den groenen en rooden duivel beschouwde. En voorts zeide
hij bij zichzelf: „Ik wil mijn heer graag naar mijn beste vermogen dienen, maar ik vrees dat hij geen goed mensch is. Een
prins moet een voorbeeld zijn voor het volk. Deze verhoovaardigt zich in zijn nieuwe waardigheid en kwelt zonder grondige
reden zijn onderdanen. Maar zooals reeds het spreekwoord
zegt: Hoogmoed komt voor den val. Ik wil toch eens zien hoever
hij het in zijn hoogmoed drijft."
Daarop maakte hij aanstalten eveneens ter ruste te gaan.
€2

De Burgemeester in eigen persoon trok hem zijn zijden kousen uit.
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Toen hij echter het lappenkleed wilde uittrekken, viel uit een
der zakken de paars-schitterende bril die Flip-Flap-Floep van
den grijzen horlogemaker had gekregen.
De schoone jongeling boog zich verwonderd over den bril
en beschouwde hem met levendige belangstelling.
„Wanneer de zon weer opkomt," zoo zeide hij, „zal ik door
de glazen kijken! — W i e weet waar het mee in verband staat!"
Daarop legde hij zich ter ruste en sliep spoedig in.
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EN HOE HET F L I P - F L A P - F L O E P MET DE VROEDE VADEREN VERGING.
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egen den morgen ontwaakte Wendelin verkwikt en kroop
in het dwaze lappenkleed. Daar het echter nog te vroeg
was om Flip-Flap-FIoep te wekken, herinnerde hij zich
plots den bril die naast het bed op den stoel lag, zette hem op
den neus en trad aan het venster.
De nachtwacht kwam juist voorbij om zich na zijn volbrachten rondgang de welverdiende rust te geven.
Maar hoe groot was zijn verbazing toen hij tot de ontdekking
kwam dat hij door middel van den bril den zich van niets
bewusten man tot diep in het hart kon kijken. En daar zag
hij dat deze nachtwaker heelemaal geen voorbeeld van goede
waakzaamheid was. Als alles in de stad sliep, had ook hij de
gewoonte 't zich in de schaduw van den kerktoren gemakkelijk
te maken, zijn kruikje uit den zak te trekken, het met welbehagen uit te drinken, om dan zoo lang naar het land der
droomen te verhuizen tot het eerste hanengekraai hem aan zijn
verzaakten plicht herinnerde. Hoofdschuddend keek Wendelin
hem na, tot hij sluw giebelend om den hoek van de straat
verdween. Daar kwam reeds fluitend van den anderen kant
een bakkersjongen aangeloopen. ,,Wij moeten toch eens zien,"
dacht Wendelin, „hoe het met dezen gesteld is!" En hij richtte
de brilleglazen op het hart van den voorbijganger. „Lieve hemel,
dus zoo zag 't er in het hart van den bakkersjongen uit. Van
het koekdeeg snoepen was de kunst van dezen bakkersknecht.
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De suikerbrooden uit de lade van den meester wegkapen was
het grootste genoegen van den knecht. De zoete melk uit de
kan van de bakkersvrouw drinken, dat was de deugdzaamheid
van dezen bakkersknecht." Hoofdschuddend en bedroefd trad
Wendelin van het venster terug. ,,Dat is een zeldzame scherpe
bril," dacht hij, en wilde hem al haastig terzijde leggen.
Tegelijkertijd viel hem
in: „Ik wil toch zien of
mijn heer al wakker is."
En hij betrad, nog steeds
met den bril op den neus,
de pronkkamer waarin
Flip-Flap-Floep zijn rust
genoot.
Daar lag nu Flip-FlapFloep en stak in zijn slaap
de tanden vooruit. En zijn
adem maakte een geluid
als het gefladder van
vleermuizen.
„Alle menschen!" dacht
Wendeling en hij schrok, toen hij het hart van den slapende
door den bril heen leerde kennen. „Zoo zie je er dus uit? Jou
onverlaat. . . jou boosdoener . . . zonder goedheid en naastenliefde. W i l jij de menschen, je broeders, alleen maar kwellen
en uitzuigen, zoek dan maar een anderen kameraad en reisgeleide. Ik wil mijn handen niet door jouw gemeene streken
besmeuren."
Daarop stond hij in beraad, de kleeren die Flip-Flap-Floep
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nu droeg zich weer toe te eigenen en hem het lappenkleed
waarin hij zelf stak achter te laten.
Daarbij zuchtte hij diep: „Ik wil door een snelle vlucht dezen
ondeugd ontloopen."
Maar daar sloeg Flip-Flap-Floep zijn armen boven het dek
en ontwaakte tegelijkertijd. Wendelin had nog juist even tijd
den bril in den zak van zijn lappenkleed te verbergen.
Flip-Flap-Floep geeuwde luid en trilde toornig met het eene
spiraalveeren been.
„Laat de raadsleden komen!"
Er bleef den jongeling niets anders over dan het bevel van
zijn zelfgekozen heer op te volgen.
De burgemeester en de raadsleden kwamen hijgend van het
snelle loopen aan en bogen diep. „Wij hopen in ootmoed dat
zijne prinselijke hoogheid een rüstigen nacht heeft gehad!"
waagde, van angst bevend, de burgemeester te stamelen.
Maar Flip-Flap-Floep doorpriemde hem met zijn piekoogen
en schreeuwde: ,,Ik heb slecht geslapen, erbarmelijk slecht geslapen, ellendig geslapen! W a t hebben jullie hier voor verfoeilijke bedden dat het iemand steekt en knijpt aan alle kanten?"
Des burgemeesters knieën knikten van angst. ,,Met uw verschooning, hoogheid," prevelde hij, „de bedden zijn meestal
goed in onze stad."
„Och wat," schold Flip-Flap-Floep, die gedroomd had dat de
dikke waard hem beide beenen had uitgetrokken. ,,U zult mij
schadevergoeding moeten geven. Duizend gulden en wel direct."
Nu vielen ook alle raadsleden van angst op de knieën en de
burgemeester jammerde: ,,Het geld! Het goede geld! Ons zuur
verkregen geld!"
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Ineens sprong Flip-Flap-Floep uit bed, knikte door in de
knieën en floepte op zijn spiraalveeren beenen in de hoogte tot
hij met zijn wilden haardos het plafond van de kamer raakte.
,,Willen jullie betalen? Willen jullie soms niet betalen?"
„Wij willen, wij willen," riepen de vroede vaderen ontzet
in koor. En de schatkistbewaarder liep, zoo snel zijn beenen
hem dragen konden, om het verlangde geld uit de stadskas te
halen.
Flip-Flap-Floep stak zijn tanden vooruit toen hij den gevulden
buidel in de hand woog.
,,Jullie kunnen me aankleeden," riep hij de raadsleden een
beetje beter geluimd toe. „Maar haast u! Wij moeten verder
reizen."
Toen Flip-Flap-Floep een uur later, begeleid door Wendelin
de stad had verlaten, ademden burgemeester en raadsleden verlicht op wegens het gelukkig geëindigde hooge bezoek, zij 't dan
ook dat de schatkist in een enkele hand-omdraai duizend gulden
armer was geworden.
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H O O F D S T U K XII.
W A A R I N VERTELD WORDT VAN EEN LAND WAARIN HET LACHEN
IS VERBODEN.

O

p hun doorreis kwamen Flip-Flap-FIoep en Wendelin in
een ander land aan, aan welks grens de schildwacht hen
dreigend een speer voorhield.
„Dit land behoort aan koning Poehaha!" zei de schildwacht
streng. „Niemand in het
land van Poehaha is het
veroorloofd te lachen.
W i e echter toch lachend
wordt aangetroffen, 't zij
dat hij inwoner of buitenlander is, moet zijn vergrijp streng boeten."
Flip-Flap-Floep stak de
tanden vooruit en keek
boos.
Deze koning Poehaha
beviel hem. Misschien
droeg hij evenals hijzelf
wel een groenen en rooden baard en had hij ook
zulk een wilden haardos. Misschien had hij een gerimpeld gezicht en een langen mageren hals als van een ouden gier en
oogen die als een slang sluw rondloeren.
In ieder geval wilde hij 't zich niet laten ontgaan
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dezen isegrim van een koning zijn bezoek af te steken.
Ook Wendelin scheen voor dit land de rechte man te zijn.
W a n t het vooruitzicht, niet meer verlost te raken van FlipFlap-Floep, die hem letterlijk en figuurlijk trapte als was hij
de minste en laagste onderhoorige van wie dan ook, stemde
hem bovenmatig treurig.
„Ga opzij," zeide Flip-Flap-Floep tot de wacht, „opdat wij
ons bezoek aan het land van koning Poehaha kunnen brengen.
Jij echter, Wendelin, gaat onmiddellijk naar 's konings troon
en meld hem mijn komst."
Toen liet de jongeling zich den kortsten weg naar het slot
wijzen, legde hem zoo snel mogelijk af en kwam juist op tijd
om te zien dat koning Poehaha twee misdadigers, die het gewaagd hadden zachtjes te lachen, liet wegvoeren.
Daar zat de koning op zijn troon, broodmager met tranende
oogen en smartelijk vertrokken mond. Hij had nooit in zijn
leven gelachen en daarom gunde hij 't ook zijn onderdanen niet
dat ze vroolijk waren. Zelfs zijn eigen naam fluisterde hem
wantrouwen in.
Poehaha, klonk dat niet alsof er iemand achter zijn rug
giebelde?
Toen de schoone, jonge vreemdeling binnentrad, zette de
koning zijn meest bedroefde gezicht en mompelde: „Wie verontrust mij nu weer in mijn zorgen en kommer?"
„Ik kom u melden. Majesteit," antwoordde Wendelin ernstig,
„dat een prins uit verre landen op zijn reis door uw rijk u
wenscht te zien en te begroeten."
„ W e e hem, wanneer hij lacht," haastte koning Poehaha zich.
„Ook vorstenzonen zullen hun straf moeten ondergaan, wan70

neer zij denken dat zij het leven te licht mogen nemen."
„Deze prins, Majesteit," antwoordde Wendelin bescheiden,
„is een gezworen vijand van de vreugde. Nooit hebt u toorniger
gezicht gezien dan het zijne."
„Dan kan hij binnentreden," zuchtte de koning gerustgesteld,
en veegde zich de tranende oogen droog.
Wendelin ging de deur openen.
Daar trad Flip-Flap-Floep binnen met zijn groenen en rooden
baard, zijn wilden haardos en rollende oogen, die ieder dreigde
op te eten die hem in de nabijheid kwam.
Koning Poehaha sloeg de handen in elkaar en had bijna
om de nijdige uitdrukking in het gelaat van den deugniet gelachen, zoo hem niet op het juiste oogenblik zijn eigen verbod
was ingevallen.
Dan echter zette hij zich verschrikt op zijn troon en dacht
onthutst: ,,Oho, bijna zou ik mezelf op lachen betrapt hebben!"
Daarop bekeek hij den prinselijken vreemde nog eens met strenge zorgvuldigheid en knikte hem droefjes toe: „Jij bevalt mij. Jij
bent voor mij de ware man. Jij zult mijn dochter Citronella
trouwen en mijn troonopvolger worden. W a n t dat eeuwige
straf opleggen heeft mij reeds rijkelijk verveeld."
Toen Flip-Flap-Floep de woorden van den koning hoorde,
stonden de haren hem overeind van vreugde en eerzucht.
Daar had hij dan het doel bereikt waarnaar hij had gestreefd
sedert den dag dat hij ontsnapt was uit Dr. Hyronimus' doos.
Ha, hoe zou hij regeeren en straffen naar hartelust.
„ W a a r is de prinses?" riep hij begeerig. ,,Opdat ik haar om
haar hand kan vragen."
Daar kwam prinses Citronella binnen: teedertjes met blond
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haar in wazig sluierkleed. Haar handen en voeten waren klein
en haar mond was klein. En het licht harer oogen glansde
weemoedig als kwam het van achter een nevel.
„Er is een prins uit een ver land om naar je hand te dingen,"
zeide koning Poehaha, en trok den zwarten zakdoek uit zijn
lang kamerkleed, omdat de ontroering hem te machtig werd.
„Begroet je minnaar, Citronellal"
En daarmede wees hij op Flip-Flap-Floep en Wendelin, die
voor de treden van zijn troon stonden.
De prinses liet haar blik van den een naar den ander gaan.
Toen zij Flip-Flap-Floep bemerkte, schrok zij tot diep in het
hart. Maar de schoonheid van Wendelin kalmeerde haar weer
en haar hart begon van vreugde te kloppen.
Zij wilde reeds de hand uitstrekken naar den jongeling, toen
Flip-Flap-Floep op zijn vlugge spiraalveeren beenen omhoog
floepte en een hoffelijken knieval voor haar maakte.
„Bent u het," zuchtte prinses Citronella en het rood, dat
van vreugde een oogenblik haar gelaat overtogen had, verdween weer.
Maar koning Poehaha wachtte niet eerst het antwoord van
den vreemden prins af, die hem om zijn afschrikwekkend uiterlijk bovenmate beviel. Hij schudde kommervol zijn hoofd en
klaagde: „Mijn kind, mijn kind, je hebt al honderd aanbidders
die mijn goedkeuring wegdroegen, afgewezen! W e e t toch wat je
wil!" En met een dwingende handbeweging ging hij voort: „Als
nu deze prins je bruidegom wordt?"
Nog eenmaal liet de prinses haar vorsehenden blik van
Flip-Flap-Floep naar Wendelin gaan. Nog eenmaal schrok zij
terug voor de sluwe uitdrukking van den onechten prins en
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beefde zij van vreugde bij den aanblik van den jongeling die
zijn dienaar was. Zij had Flip-Flap-Floep nog het liefst den weg
laten gaan van al de vroegere aanbidders. Toen zij echter bedacht, dat zij haar vader, koning Poehaha, al wel honderd
maal door haar koppigheid zorg had veroorzaakt, schrok zij als
goed kind voor de onverbiddelijkheid van haar eigenzinnig
hart.
Zij aarzelde, sloeg in haar radeloosheid de oogen neer en
stamelde, nauwelijks hoorbaar: „Ik vraag een dag bedenktijd."
De koning, reeds verheugd, dat zijn ooren niet het gebruikelijke ,,neen" vernamen, knikte opgelucht, leidde Flip-Flap-Floep
naar de vertrekken voor vreemde prinsen en zeide: ,,Rust u
van de verre reis uit en treed morgen weer voor de prinses.
U moet weten dat ik een menschenkenner ben en daarom zeg
ik u: Mijn dochter Citronella zal wel met u willen trouwen. —
W e e s onbezorgd! U zult haar hand winnen!"
Flip-Flap-Floep liet zich door de kamerheeren die voor hem
klaar stonden ontkleeden en strekte zich op zijn bed uit.
Hij was in de beste luim, want de zaken gingen zooals ze
moesten gaan. — „Geduld maar!" siste hij opgeruimd tusschen
de tanden. „Ook deze nacht zal voorbijgaan. Wanneer de zon
eerst maar weer opkomt, zal zij mij als den bruidegom van
prinses Citronella huldigen."
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inder vrij van gemoed dan de begeerige veroveraar
Flip-Flap-Floep, begaf prinses Citronella zich ter ruste.
De maan scheen onrustig over haar legerstede en
verjoeg den slaap die haar nu en dan wilde overmeesteren.
Toen stond zij op, hulde zich in haar sluier en vluchtte naar
buiten in het slotpark, dat daar verlaten lag met de sluimerende
boomen en droomende bloemen.
Aan de fontein bleef zij staan en schroomvallig vroeg ze:
„ W a a k je, fontein?"
De fontein kabbelde in eentonige melodie: „Ik waak."
Toen zette prinses Citronella zich op den rand van het marmeren bekken, liet het glinsterende schuim over haar vingers
spoelen en zeide: „Ik kan niet slapen. Ik ben zoo treurig en zou
zoo graag vroolijk zijn. Maar mijn vader, de koning, heeft het
lachen verboden en ik als zijn dochter, wil hem door ongehoorzaamheid niet^ vertoornen."
De fontein kabbelde inT) dezelfde eentonige melodie voort.
Maar hoezeer de prinses zich ook inspande, zij kon geen
raad uit zijn woorden opmaken, ze hoorde nog maar steeds het
eentonige: „Ik waak". — Toen verhief de prinses zich weer en
ging verder het donkere park in.
„Aan wien kan ik mijn leed uitstorten?" fluisterde zij treurig.
„Aan de maan . . . de sterren . . . ? — Och, ze zijn zoo ver en
hun oor verstaat mijn woorden niet."
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Toen zij zoo voortging en alsmaar peinsde op welke manier
zij de hand van den begeerigen Flip-Flap-Floep kon afwijzen,
hoorde zij zachte stappen op het kiezel.
En toen zij de oogen opsloeg en angstig om zich keek, bemerkte zij voor zich in den lichten maneschijn den jongeling
Wendelin, den schoonen begeleider van den afschuwelijken
prins, die eveneens, dank zij
een onrustig hart, den slaap
niet had kunnen vatten.
Ook hij schrok, toen hij in
den stillen nacht plots een
mensch tegenover zich zag.
Maar toen hij in de persoon
die, evenals hij eenzaam wandelde, prinses Citronella herkende, wier zachte blik en roerende weemoed hem reeds bij
hun eerste ontmoeting diep bewogen hadden, boog hij eerbiedig en wilde zonder een
woord te spreken haar voorbijgaan.
Prinses Citronella echter bleef staan en zedig de oogen neerslaand, fluisterde zij: „U bent de begeleider van den vreemden
prins. Ik dank het toeval dat mij u in dezen nacht liet ontmoeten.
Zoodra de dageraad aanbreekt, zal ik uw prins zeggen of ik
hem tot gemaal wil hebben . . . Maar mijn hart klopt onrustig.
Ik ben bang. Raadt u mij, u die hem beter dan eenig ander kent.
Is de prins een goed mensch?"
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Doch toen sloeg ook Wendelin de oogen neder. Zou hij FlipFlap-Floep in den steek laten? Had hij wel het recht een oordeel
over een ander mensch te vellen? Hij zweeg. Terwijl hij echter
zoo peinsde, gleed zijn hand nadenkend over den wonderbril
dien hij nog altijd bij zich droeg. Toen ontspanden zich zijn trekken en hij antwoordde: „U moet uzelf overtuigen, prinses."
Daarop leidde hij haar naar het venster waarachter FlipFlap-Floep sliep, haalde den paars glanzenden bril te voorschijn
en gaf hem Citronella in de hand.
„Kijk door de glazen," sprak hij haar toe, „en u zult weten
wat voor soort van mensch de prins uw aanbidder is."
De prinses greep aarzelend den bril en hield hem voor haar
oogen. Hoe groot was echter haar verbazing en schrik toen zij
den slapenden Flip-Flap-Floep tot midden in het hart keek en
tot de ontdekking kwam dat hij, die om haar hand dong, een
duivel was, een slecht mensch zonder goedheid of naastenliefde.
Toen brak zij in bittere tranen uit en snikte: „O, ik ongelukkige . . . ik ongelukkige...! W a a r a a n heb ik het verdiend
dat ik de vrouw van zulk een harteloos iemand moet worden?"
Wendelin bracht de weenende zacht en behoedzaam naar
een marmeren bank die helder afstak in het maanlicht. „U behoeft den moed niet op te geven!" zei hij goedig. „En wanneer
ik u van dienst kan zijn . . . "
Zij schudde weenend haar hoofd. „Hoe wilt u mij helpen,"
snikte zij. „Ik heb tot nu toe iederen aanbidder die kwam afgewezen. En ik weet dan mijn vader, de koning, ontroostbaar zal
zijn wanneer ik dezen ook weer mededeel dat hij kan gaan. Als
zijn gehoorzame dochter moet ik eindelijk zijn hartewensch
vervullen."

n

Wendelin peinsde en sprak-toen: „Geef hem dan drie raadsels
op! Kan hij ze oplossen dan zal hij de uwe worden en koning
van dit land. Slaagt hij hier echter niet in, dan bent u vrij en
de prins moet, schade en schande ten spijt, vertrekken."
De prinses sloeg de oogen op en een dankbare glimlach
speelde om haar mondje. Wendelin dreigde echter schalks met
zijn vinger. „U weet toch wel dat het hier zelfs verboden is te
glimlachen."
Toen schrok de prinses en ze glimlachte nog met weemoedig
glanzende oogen. Maar ze bood toch Wendelin haar hand aan
om die te kussen.
Hij boog zich en was gelukkig met de gunst die hem bewezen werd.
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H O O F D S T U K XIV.
PRINSES CITRONELLA GEEFT FLIP-FLAP-FLOEP RAADSELS OP.

' T p o e m d e n volgenden-dag koning Poehaha aan zijn dochter,
-I- pnnses Citronella, vroeg of zij eindelijk besloten had en
of zij de vrouw wilde worden van den prins, die om haar
hand gedongen had, knikte zij slechts en zei bescheiden:
„Ja. Doch onder voorwaarde dat hij drie vragen die ik hem
stel, goed beantwoordt!"
„Dat is een kleinigheid," riep Flip-Flap-Floep, toen hem het
besluit der prinses ter kennis werd gebracht. ,,Breng mij dadelijk bij haar, opdat zij ziet dat mijn verstand in alle opzichten
evenredig is met de vlugheid mijner beenen!"
Nu brachten ze Flip-Flap-Floep in de groote troonzaal. En
de ministers met hun raad stelden zich op in een kring, oe
lakeien en hofdames groepeerden zich rondom.
Toen kwam koning Poehaha met kroon en scepter en naast
hem prinses Citronella. Zij namen plaats op den troon en alle
aanwezigen bogen diep.
De prinses zag er bleek uit, want zij had den geheelen nacht
niet geslapen. Toen echter haar blik op den jongeling Wendelin
viel die bescheiden achter zijn heer en meester, den begeerigen
Flip-Flap-Floep stond, sloop een lichte blos over haar gelaat en
bedekte het met een zacht rose gloed.
De opperste hofmaarschalk trad in het midden van de zaal,
stootte met zijn ivoren staf op den marmeren grond en zeide:
,,De prinses wil spreken!"
Daar stond prinses Citronella op, noodde Flip-Flap-Floep
6
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naar de treden van den troon en sprak: „Drie vragen zal ik
u stellen. Beantwoordt u ze naar mijn wensch dan ben ik overwonnen en wil ik uw vrouw worden."
Flip-Flap-Floep sidderde van opwinding op zijn spiraalveeren beenen. „Laat hooren!" riep hij en daarbij traden hem de
oogen, als waren 't stuiters, bijna uit de kassen.
„ W a t verft zich niet? W a t versiert zich niet? W a t kleedt
zich niet in kleurige gewaden? W a t gaat rechtuit door de
wereld?"
„Aha!" riep Flip-Flap-Floep. „U wilt mij op het gladde ijs
voeren. Maar mijn hoofd doet niet onder voor mijn beenen.
Hoort mijn antwoord: De koster verft zich niet. De koster
versiert zich niet. Zijn gewaad is een zwarte overjas. Zijn weg
gaat rechtuit door de wereld, want hij drinkt niet."
,,Mis geraden!" zeide prinses Citronella, en in haar oogen
lichtte het dankbaar. „De waarheid verft zich niet. Haar gewaad
is zonder pronk. Rechtuit gaat zij door de wereld."
Toen keek Flip-Flap-Floep geweldig boos, wilde echter zijn
nederlaag niet laten merken, maar riep: „De tweede vraag!"
,,Wat blaast zich op? W a t draagt een roode kam? W a t kraait
overdag valsch en zelfbewust?"
,,Deze vraag is dood-gemakkelijk," dacht Flip-Flap-Floep,
floepte strijdlustig in de hoogte en riep: „Wie anders dan de
haan blaast zich op, draagt een rooden kam, kraait overdag
valsch en zelfbewust."
,,Mis geraden!" zeide prinses Citronella en in haar oogen
lichtte het hoopvol. „De hoogmoed blaast zich op in ijdelheid.
De hoogmoed draagt den rooden kam van de hoovaardij. De
hoogmoed kraait in zelfbedrog en leugen."
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Nu werd Flip-Flap-Floep groen van toorn en misnoegdheid.
Hij hoorde het boosaardig gefluister van de ministers en
hovehngen in den kring. Hij zag het bittere leedvermaak van
de lakeien en hofdames op wel honderd gezichten. Daar stak
hij de tanden vooruit als ware hij een menscheneter en schreeuwde in volslagen vertwijfeling: „De derde vraag!"
„Het gaat zonder ophef door de wereld. Deelt met een ieder
zijn dagelijksch brood. Het wacht niet op dank. Is gelukkig over
het geluk van anderen. W a t is dat?"
Nu haalde Flip-Flap-Floep diep adem en kneep de oogen
tezamen. W a s er wel zooiets in de wereld? W a a r had men het
ooit gezien. O f . . . was . . . het hem soms van hooren zeggen
b e k e n d . . . ? Juist!!! Dat bedoelde de prinses! Niets anders kon
de prinses meenen! En hij riep met overslaande stem: „Het
kaboutermannetje!"
„Mis geraden," zeide prinses Citronella en haar oogen glansden vrij en blij. „De naastenliefde gaat zonder ophef door de
wereld. Deelt haar dagelijksch brood met iedereen. W a c h t niet
op dank. Is gelukkig over het geluk van anderen. Maar ik wist
wel dat jij, duivel en zelfzuchtig mensch, niets van goedheid
en naastenliefde vermoedt."
Toen klopte de opperste hofmaarschalk voor de tweede maal
met den ivoren staf op den marmeren bodem en riep:
,,De aanbidder heeft de vragen verkeerd beantwoord. De
aanbidder is afgewezen."
Een gefluister liep door de zaal, een gegichel en onderdrukt
lachen. De ministers en kamerleden staken de halzen vooruit
en keken verachtelijk neer op Flip-Flap-Floep, die bij de mislukking nu ook nog den spot oogstte.
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Hij hoorde het boosaardige gefluister van de ministers en hovelingen.
Bladz. 8i.

De lakeien en hofdames echter staken de hoofden bij mekaar
en men kon duidehjk hooren hoe ze elkaar toefluisterden: „Als
deze afschuwelijke aanbidder de gemaal van prinses Citronella
en koning was geworden, zou ik liever van ambt en waardigheid
afstand hebben gedaan dan nog een dag langer aan het hof
te blijven."
Toen schrokken zij echter dat zij het gewaagd hadden in
tegenwoordigheid van den koning en Hare Koninklijke Hoogheid de prinses, hun hart lucht te geven.
Zij wilden zich reeds met buiging en knieval verwijderen,
toen prinses Citronella de hand ophief en met haar weeke stem
zeide: „Ik wil mijn vader den koning niet langer bedroeven en
zijn wensch, mij gehuwd te zien, niet meer weerstreven. Daar
er echter geen enkele vorstenzoon is, dien ik vertrouwensvol de
hand tot het huwelijk wil reiken, moet ik er toe overgaan in
den kring van ridders en rechtschapen volk naar een man uit
te zien. Ik kies tot mijn g e m a a l . . . " Nu luisterde een ieder verwonderd toe, in de hoop dat de oogen van de prinses op hem
mochten vallen, de koning vergat van spanning zijn tranen en
Flip-Flap-Floep's blikken flitsten venijnig door de zaal, bereid
den gelukkigen medeminnaar in de lucht te blazen, . . . „kies tot
mijn echtgenoot. . . den begeleider van den vreemden prins '—
den edelen jongeling die zich al te bescheiden in de schaduw
van zijn heer verbergt."
En daarbij trad prinses Citronella naast Wendelin, greep
zijn hand en voerde den verbaasden gelukkigen man naar de
treden van den troon . . . naar haar vader den koning.
Maar in haar liefde en gelukzaligheid had zij de wraakzucht van
den vreemden duivel met zijn groenen en rooden baard vergeten.
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W a n t nauwelijks had zij haar besluit medegedeeld of FlipFlap-Floep trok den jongeling naar zich toe, schreeuwde met
van woede vertrokken gezicht: „De knaap behoort mij!" knikte
door in de knie, floepte gezwind met de spiraalveeren beenen in
de hoogte en was met drie, vier reuzenschreden de zaal uit, het
slot uit, het land uit, den jongeling Wendelin onder den arm
geklemd zoodat deze, of hij wilde of niet, de reis mee moest
maken.
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H O O F D S T U K XV.
W A T ER VERDER MET FLIP-FLAP-FLOEP GESCHIEDT EN HOE TOCH
A L L E S GOED A F L O O P T .

E

r was een weeklagen aan het hof van koning Poehaha
zooals men het sedert menschenheugenis niet had gehoord.
De koning zelf zat in rouwkleeren op den troon en droogde zijn rijkelijk stroomende tranen met een zwarten zakdoek.
De ministers en hovelingen snikten luid.
Prinses Citronella echter trok zich in haar vertrek terug,
wilde niemand ontvangen, gezelschapsdame noch hofdame, en
droomde zonder hoop van den verloren bruidegom.
Maar de lijfarts keek bedenkelijk en zei: „Wij moeten den
vreemden prins zijn buit ontnemen, het koste wat het wil,
anders sterft de prinses ondanks al onze moeite en zorg."
Dezen raad bereikte des konings ooren. De koning knikte
echter maar in zijn smart en snikte: ,,Doet wat u ook maar
kunt. Verzuimt niets. Wanneer jullie hem echter hebt gevangen
genomen, brengt hem levend hier, den schelm, den roover,
tezamen net zijn buit!"
Daar gingen de ministers, de hovelingen, de kooplieden en
krijgers op weg, verspreidden zich over het geheele land en
overschreden, op zoek naar Flip-Flap-Floep, de grenzen van
het rijk.
Flip-Flap-Floep echter was reeds lang over alle bergen heen
verdwenei. „Waarvoor een paar flinke spiraalveeren beenen al
niet goed zijn," dacht hij grijnslachend. Hij trok van het eene
land naar het andere als een groot en machtig heer dien men
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het reeds van verre aanzag dat zijn wieg onder een verre hemelstreek gestaan had, als hij tenminste niet zelfs van de maan of
een der duizenden sterren stamde, die iederen nacht boven ons
hoofd flonkeren. De jongeling Wendelin moest hem echter overal volgen en hem dienen als den nederigsten dien men zich maar
denken kan.
Zoo kwamen zij op een dag in een stad met vele torens, waarin juist de jaarbeurs werd gehouden.
Overal vandaan, uit alle landen kwamen de kooplieden opdagen met balen goederen, zijden stoffen, bontwerken en kostbaarheden om de rijkdommen van hun land te koop aan te
bieden. Er was van alles te koop en te verhandelen in alle talen
van de wereld. Men zag er zelfs negers met chocolade-bruine
lichamen en gele chineezen met lange vlechten.
Maar de toeloop van het volk bewerkte dat ook ds goochelaars en koorddansers, de kwakzalvers en poppenspelers, de
vuurvreters en zwaardslikkers en wat al niet meer, toesnelden
om hun kunsten te toonen en van de verbaasde menschen geld te
vragen.
„Hier mogen wij niet
ontbreken!" zei FlipFlap-Floep er sloop met
Wendelin de stadspoort
binnen. Hij senterde in
zijn zijden gewaad tusschen de kranen en tenten, verheugde zich in
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het ringgooien in de gelukstent, lachte om den hansworst en
snoepte van de oliebollen bij de reizende kermislui.
Terwijl hij daar zoo zat en zich den mond afveegde en ook den
treurenden Wendelin een paar brokken van het lekkere maal
toewierp, gebeurde het dat iemand met een leeren broek onder
den arm den weg afkwam, op het plein ging staan, de bovenste
knoop van de broek losmaakte en een liedje begon te fluiten.
Fluks zette de broek, de leege leeren broek zich in beweging
en wiegelde en danste in het rond dat iedereen te zamen liep en
zich den buik vasthield van het lachen.
Ook Flip-Flap-Floep stond op om te zien wat of er aan de
hand was. Toen hij echter in den kring trad, waarbij het W e n delin's taak was hem behoorlijk plaats te verschaffen, zoodat
hij voor hij het besefte, in de voorste rij terecht kwam, hoe groot
was zijn schrik toen hij tot de ontdekking kwam dat de man, die
den oploop veroorzaakt had, dezelfde schrijnwerker van eertijds was, die hij in zijn slaap de dansbroek ontstolen had. —
Het werd Flip-Flap-Floep bang te moede en hij probeerde zoo
snel mogelijk uit het gedrang te verdwijnen. Maar de menschen,
die voor niets anders oogen hadden dan voor de dansende
broek, stonden als een muur en lieten hem niet weer uit de zelf
gekozen gevangenis ontsnappen.
Den schrijnwerker viel de storing op, die de vreemde kerel in
prachtige kleeren veroorzaakte.
Hij sloeg zijn oogen op en richtte den blik op Flip-Flap-Floep.
En toen hij hem bekeek, hoe groot was zijn verrassing toen hij
in hem Flip-Flap-Floep van vroeger herkende, dien groenen en
rooden duivel in het lappenkleed, die hem de dansbroek bij
nacht gestolen had, die broek, in wier bezit hij slecht weer was
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gekomen door de goedheid van den grijzen horlogemaker. Toen
opende de schrijnwerker wijd zijn mond en riep: „Houdt den
dief!" en wees op FHp-Flap-Floep, die onrustig heen en weer
trok langs de haag van menschen.
Toen echter wel honderd handen in leedvermaak naar den
opgewonden man in de zijden kleeren grepen, dook Flip-FlapFloep door in de knie en floepte met zijn spiraalveeren beenen
over de menschen heen.
De schrijnwerkersgezel klemde de dansbroek onder den arm
en riep hem achterna: „Deze maal zal je me niet ontsnappen."
Hij begon te loopen en rende voort. En alle menschen begonnen Flip-Flap-Floep te achtervolgen, ook Wendelin dien
de groene en roode duivel in zijn angst had vergeten mee te
nemen.
Zoo ging dan de wilde jacht door alle stegen en steegjes van
de stad. Steeds grooter werd de schare vervolgers en ofschoon
velen niet wisten waarom de anderen liepen, sloten zij zich toch
bij de achtervolgers aan.
Er was een getrappel en gedreun in de stad alsof er een regiment huzaren over het plaveisel galoppeerde. Alle vensters gingen open, de raadsleden zetten de ambtspruik op hun kale hoofden en de torenklokken begonnen te luiden.
Doch ineens was Flip-Flap-Floep verdwenen. Opgeslokt in
het doolnet van stegen.
Ergens in een donkere schuilplaats was het hem gelukt zich
te verstoppen.
Maar daar stonden de vervolgers nu met lange gezichten en
wisten niet wat te doen. Tot de schrijnwerkersgezel op een
goede gedachte kwam en riep:
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„ W a t n u ! . . . W a t is dat! Ik ben schrijnwerkersgezel en ken
mijn vak goed en ben overal in de leer geweest. Mijn moeder
bakt oliebollen, diep in het Bohemerwoud. Een schrijnwerker
weet zich altijd wel te behelpen. Waarom heb ik dan geleerd
lijm te koken? Is er geen meester hier met een smeltkroes, opdat
men de lijm mooi week en strooperig kan laten stroomen?
Eenmaal moet toch de dief, de groene en roode duivel uit
zijn schuilplaats te voorschijn komen. Wanneer wij van de heete
lijm een beekje door de straten laten stroomen moet die mooie
kerel, de nietsnut, Flip-Flap-Floep geheeten, wel daaraan vast
blijven kleven!"
W a t lachten de lieden. Er was spoedig een meester bij de
hand die de lijm kookte. En de schrijnwerker nam den smeltkroes en liet de lijm als gezegd door de stegen stroomen.
Toen legde hij zich op de loer om den spitsboef af te wachten.
Toen de avond kwam en 't nacht werd en de maan een
flauw licht verspreidde, stak Flip-FIap-Floep zijn hoofd uit het
kelderluik waarin hij uit angst gekropen was, stak den neus in
den wind om te zien of alles veilig was en schoof, toen alles
stil bleef, zijn lichaam, allereerst zijn langen dunnen hals door
het smalle venster. Toornig dreigde hij naar de donkere huizen
en riep met verstikte stem: „U wil ik niet weerzien. Vaarwel,
verraderlijke stad!"
Daarop zette hij zich in beweging en liep met veerende
schreden door de stille steegjes.
Toen hij zoo liep en uit de steegjes in de straten kwam,
ook de leege marktplaats overstapte, waarop scherp de schaduwen van de huizen afstaken, gebeurde het dat hij met zijn
rechter voet in iets kleverigs bleef steken. Flip-Flap-Floep trok
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en trok en was alweer verlost van den ongewenschten hinderpaal.
Doch na twee, drie schreden — kijk, daar bleef de linkervoet
kleven. En toen hij trok en met de spiraal veeren been en trilde en
ook het rechterbeen voorwaarts plaatste, bleef ook dit in de warme lijm steken hetgeen tot gevolg had dat Flip-Flap-Floep voornoch achteruit kon. Toen stak hij woedend de tanden vooruit,
knikte in de knie, wilde naar boven snellen, was echter als door
tooverij bevangen, beefde aan alle leden en schold verschrikkelijk, omdat men hem in deze val had laten loopen.
Ondertusschen werd de stilte verbroken.
De schrijnwerkersgezel sprong uit zijn schuilplaats en toen
hij Flip-Flap-Floep aan de lijm zag kleven als een vlieg aan
een vliegenvanger, trok hij zijn muts van het hoofd, zwaaide
hem rond en riep juichend: „De spitsboef is gevangen. De groene
en roode duivel is op de lijm gegaan . . . Hoera! Nu hebben
we Flip-Flap-Floep te pakken."
Daarop kwamen ze uit alle stegen, drongen zich om FlipFlap-Floep tezamen en bekeken hem als een dansenden beer
aan den ketting.
„Laat los! Laat me los!" bedelde Flip-Flap-Floep jammerlijk.
„Ik wil u mijn zijden kleeren schenken. Ik wil jullie mijn schatten
geven. Maar laat mij slechts dezen eenen keer mijn weg gaan."
Maar nu lachten de omstanders en de schrijnwerker riep:
„ W a t nu... W a t nu... De deugd wordt beloond en de zonde
komt ten val. Waarom hebben we anders Onzen Lieven Heer
in den hemel, wanneer Hij niet alle dingen alwetend wijs bestuurt en ze tot een rechtvaardig einde voert? — Marsch met
jou, nietsnut... voor den burgemeester!"
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De schrijnwerkersgezel sprong uit zijn schuilplaats te voorschijn,
toen hij Flip-Flap-Floep aan de lijm zag kleven. Bladz. 90.

Toen sloegen zij Flip-Flap-Floep in de boeien, maakten zijn
voeten los uit de kleverige lijm en voerden hem al jubelend en
schreeuwend naar het raadhuis.
De zon was onder de hand opgekomen en straalde nu in
weergalooze pracht.
Wendehn, verheugd over zijn weer verkregen vrijheid, zag
den groenen en rooden duivel in boeien geslagen aankomen.
Toen boog hij beschaamd het hoofd en wilde terzijde treden.
Maar Flip-Flap-Floep wierp hem een smeekenden blik toe en riep:
„Zeg dat ik aan alles onschuldig ben!"
Wendelin trok spijtig de schouders op en antwoordde:
„Zwart is niet wit en wit is niet zwart. Welk mensch kan jouw
zonden afwasschen? Verzoek God je genadig te zijn."
Toen spitste Flip-Flap-Floep zijn afschuwelijk gebit en werd
de raadhuistrap opgesleept. Boven stonden de burgemeester en
raadsleden. De burgemeester sprak barsch: ,YWij wachten reeds
op je, jouw onverlaat en deugniet. Iedereen heb je een poets
gebakken, steeds op je voordeel bedacht, zonder goedheid en
zonder naastenliefde. Er wacht je een zware straf!"
Toen kwamen de gerechtsdienaars in hun roode gewaden.
Zij grepen Flip-Flap-Floep en trokken hem met zich mee. Het
volk liep jubelend naast hen. — Zoo voerden zij den groenen
en rooden duivel in triomf naar de gevangenis.
En het arme zondaarsklokje luidde: Bim... Bam... Bim...
Bam...!
Vlak bij de stadspoort ontmoette de stoet een ouden man
met witten baard en een grooten zak op den rug. In den zak
zaten poppen die de grijsaard wilde verkoopen: Prinsen en
prinsessen, herders en herderinnen, dragonders en huzaren.
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molenaars en schoorsteenvegers, de postboden niet te vergeten^
de hansworsten en krombeenige duivels. Toen nu de oude man
den bhk op den armen zondaar richtte, vielen hem de schellen
van de oogen en hij riep half lachend, half toornig: „Flip-FlapFloep!"
Flip-Flap-Floep schrok verwonderd op uit zijn woede, smart
en vertwijfeling. Die stem kwam hem bekend voor. Die stem
had hij reeds eens gehoord. — En hij richtte zich op en liet
zijn blik den kring rondglijden. En zijn blik ontmoette dien van
een ouden man met wit haar. Toen zonk Flip-Flap-Floep het
hart heelemaal in de schoenen van den schrik. W a n t die voor
hem stond met het dreigende glimlachje en waarschuwende
goedheid in zijn blik was niemand anders dan Dr. Hyronimus,
bij Wien hij eerlang uit de doos ontsnapt was.
„Halt," riep Dr. Hyronimus, en zijn witten baard bewoog
eerwaardig in den wind. „Dezen armen zondaar behoort mij
toe. Ik zelf heb hem gemaakt en zijn spiraalveeren beenen met
de grootste moeite kunstig gedraaid."
Maar toen riep de schrijnwerkersgezel, die zich zijn vangst
niet wilde laten ontgaan: „ W a t nu! W a t moet dat! Hij heeft
mij de dansbroek ontstolen. — Hij heeft wel honderd menschen
een poets gebakken. Hij moet zijn straf ondergaan."
En de raadsleden knikten en de burgemeester knikte en de
stoet met den veroordeelde zette zich weer in beweging.
Dr. Hyronimus echter bleef niets anders over dan zich achter
den eindeloozen stoet, die Flip-Flap-Floep volgde, aan te
sluiten.
Tenslotte kwamen ze aan de gevangenis.
Daar was de ingang. — Flip-Flap-Floep beefde over al zijn
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ledemHten.l Maar het meest beefden de spiraalveeren beenen,
waarmede er nu geen ontkomen meer aan was.
De menschen verdrongen zich als bij een kijkspel om hem de
poort der gevangenis te zien ingaan.
De burgemeester en raadsleden trokken strakke gezichten en
wiegelden ernstig met hun golvende pruiken.
En de cipier die klaar stond met den sleutelbos, wenkte FlipFlap-Floep en riep: „Kom maar binnen heerschap!"
Maar op dit oogenblik, juist op dit vreeselijk oogenblik klonk
een trompettoon en een prachtige optocht naderde de hooge
poort. Het waren de ministers en hovelingen, de officieren en
krijgers van koning Poehaha, die gezworen hadden Flip-FlapFloep te vangen en hem zijn levenden buit, den jongeling W e n delin weer te ontnemen.
Toen zij in den armen zondaar, die tandenklapperend en aan
alle leden bevend daar stond, den gezochten Flip-Flap-Floep herkenden, blies de heraut nogmaals op den hoorn, en de opperste
hofmaarschalk klopte met den ivoren staf op den grond en riep:
„Bevel van koning Poehaha! — De misdadiger Flip-FlapFloep, waar men hem vindt te vangen, te boeien en aan het
hof van den koning af te leveren. Zijn begeleider echter... de
jongeling Wendelin..."
Daar trad Wendelin, die zich onder de toeschouwers bevond,
naar voren om zich te doen herkennen.
Hoe groot was de vreugde onder de ministers en hovelingen,
de officieren en krijgers van koning Poehaha.
Zij namen den jongeling in hun midden en lieten hem in een
prachtige koets, zooals die vorsten en vorstenkinderen toekomt,
plaats nemen.
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Doch Flip-Flap-Floep bonden ze aan een vurig ros.
Zoo moest hij den verren weg loopend terug afleggen.
En de ruwe krijgsknechten riepen hoonend: „Waarvoor heb
je je spiraalveeren beenen, nietsnut! Loop tot je warm wordt!
W i e weet hoe lang je je
nog door je beenen mag
laten bedienen!"
De burgemeester en de
raadsleden echter schikten zich stilzwijgend in
deze wending der dingen,
want ze wilden het niet
met zulk een machtig koning en zijn waardigheidsbekleeders aan den stok
krijgen. En het volk, dat
gekomen was om het kijkspel, keek zich intusschen de oogen uit
aan de pracht van uitrustingen en kleeden van den koninklijken
legertroep.
Toen echter de schrijnwerker en Dr. Hyronimus hun vermeende rechten wilden doen gelden, t r o k k g a - ^ vreemde afgezanten medelijdend de schouders ^ f f e n zeiden: „Bevel van
koning Poehaha! — U zult goed doen met ons mee te komen
en uw aanspraken voor den troon te verdedigen!"
Toen zette de stoet zich in beweging met trompetgeschal en
wapperende vanen.
Vooruit echter snelde een bode te paard. Die verkondigde
iedereen: „Wij hebben Flip-Flap-Floep en zijn buit. Wij hebben
den schoonen jongeling Wendelin."
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W A A R I N ALLES EINDIGT ZOOALS HET EINDIGEN MOET,
ONDEUGD B E S T R A F T WORDT EN LIEFDE HAAR LOON VINDT.
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rinses Citronella zat treurend in haar vertrek.
De lijfarts stond naast haar en voelde haar pols die
slechts zwakjes klopte. Zij wist wel dat er geen hoop meer
voor haar was. W a n t de wereld was uitgestrekt en waar zou
men den verloren bruidegom zoeken?
Toen echter de ijlbode door de slotpoort naar binnen sprong,
hief zij in bange hoop het hoofd op en in haar weemoedigen
blik ontwaakte een hartverscheurende vraag.
Onderwijl werd het
levendig op het slotplein.
De bode riep het den
slotbewaarder toe: „Wij
hebben Flip-Flap-Floep
en zijn buit. Wij hebben
den schoonen jongeling
Wendelin."
De
slotbewaarder
meldde dit blijde nieuwtje, ondanks zijn houten been, onverwijld
aan den dienstdoenden kamerdienaar. De kamerdienaar haastte
zich vliegensvlug naar den kamerheer. De kamerheer onderhield
zich ademloos met den rentmeester.
De rentmeester viel de eer ten deel koning Poehaha vliegens96

vlug het gelukkige resultaat van den verkenningstocht mede te
deelen. Toen weende koning Poehaha van ontroering en geluk.
En toen hij uitgeweend was begon hij opgelucht te lachen. En hij
lachte... lachte... 't deed er niet toe of hij het lachen verboden
had.
Den rentmeester viel een pak van het hart, want het eeuwigdurende hoofd laten hangen, jammeren en weenen had hem
evenals allen op den duur gekweld en verveeld.
Hij riep den kamerheer, de kamerheer den kamerdienaar,
de kamerdienaar den slotbewaarder, de slotbewaarder den
ijlbode. Zij allen stonden in de deur van het koninklijk vertrek;
op hun teenen met de hand voor den mond en zagen in stomme
verbazing verbijsterd en sprakeloos toe hoe de koning, hun
goede koning Poehaha eindelijk lachte.
Toen hij hun onder het lachen door echter vriendelijk toeknikte vertrokken ook zij het gezicht tot een zwakken glimlach.
Hieruit ontstond echter een heusche glimlach en uit dezen glimlach een echte vroolijke lach.
Juichend en lachend liepen zij door alle gangen en vertrekken van het slot en verkondigden: ,,Onze goede koning Poehaha lacht! Onze beste koning Poehaha kan weer lachen!"
Prinses Citronella hoorde verwonderd op toen het vroolijke
geluid tot haar ooren doordrong. Zij liep naar het venster van
haar vertrek en keek naar beneden op het slotplein.
Daar sprong de bode voor haar venster, wenkte met een
zijden zakdoek en riep: „Wij hebben Flip-Flap-Floep en zijn
buit. — Wij hebben den schoonen jongeling Wendelin."
Van vreugde dreigde prinses Citronella ineen te zakken.
Maar de lijfarts ving haar in zijn armen op en leidde haar
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de trap af. Op het plein aangekomen begroette zij den stoet
van ministers en hovelingen, van officieren en krijgers, die FlipFlap-Floep en Wendelin in triomf meebrachten.
Nu verscheen ook koning Poehaha. Niet in rouwkleeren
maar in purperen mantel, de schitterende kroon op het hoofd,
den lichtenden scepter in de hand.
Toen hij Flip-Flap-Floep bemerkte, die met een gezicht groen
van nijd daar stond, trad hij op hem toe, raakte hem aan met
zijn scepter en lachte: ,,Hebben we je, jouw nietsnut, deugniet
zonder goedheid en naastenliefde?"
Tot Wendelin gewend echter zeide hij: „Gode zij dank dat
je daar weer bent! De prinses zou van verlangen naar u gestorven zijn." En hij nam hem bij den arm, klopte hem gelukkig op
den schouder en wilde hem haastig met zich voorttrekken naar
de prinses, zijn dochter.
Nu meldden zich echter de schrijnwerker met de dansbroek
en Dr. Hyronimus met zijn zak vol poppen op den rug.
De schrijnwerker sprak zeer driest: „Om me te ontwikkelen
ben ik in de leer geweest. Mijn moeder bakt oliebollen, diep
in het Bohemerwoud. Maar dat Flip-Flap-Floep mij op een
nacht mijn dansbroek ontstolen heeft, is een schandaal. Ik eisch
strenge straf."
Dr. Hyronimus echter sprak: ,,Deze arme zondaar behoort
mij toe. Ik heb hem zelf gemaakt en zijn spiraalveeren beenen
met groote moeite kunstig gedraaid."
Koning Poehaha legde zijn vinger tegen 't voorhoofd en
dacht ingespannen n a . . . Toen hij met denken klaar was, antwoordde hij verschrikt:
U wilt toch niet zeggen, dat de groene en roode duivel met
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langen hals en ledematen een werk van uw hoofd en handen is?"
Dr. Hyronimus knikte lachend maar antwoordde niet.
Toen werd het den koning steeds onrustiger temoede; want
dat was hem van zijn levensdagen nog niet overkomen dat een
ledepop, een kunstige machine, de wereld op zijn kop zette en
niets dan onheil stichtte, overal waar zij zich maar liet zien.
In groote kringen liep hij om Flip-Flap-Floep heen, waagde
zich zelfs door brandende nieuwsgierigheid gedreven stap voor
stap nader, kneep hem in den arm om te onderzoeken of de
kerel pijn voelde, riep: „Laat je tong zien, nietsnut! — Jouw
duivel!" en vluchtte in de armen van den hof- en lijfarts, toen
Flip-Flap-Floep in zijn machtelooze woede werkelijk zijn lange
roode tong tegen Zijne Majesteit den koning uitstak. „Onderzoekt den kerel, den groenen en rooden duivel!" riep hij, totaal
van streek. ,,Misschien is hij werkelijk een leeg omhulsel zonder
hart en zonder ziel."
De lijfarts trok een lange gehoorbuis uit zijn zak, zette hem
Flip-Flap-Floep tegen de holle borstkas en zeide waardig:
,,Adem eens lang en diep. Laat dan den adem schieten."
Flip-Flap-Floep stak de tanden vooruit en rolde wild met zijn
oogen. Eigenlijk was hij bang voor de lange, groote gehoorbuis
die hem koud tusschen de ribben boorde. En in 't algemeen wilde
hij met de doktoren niets te maken hebben!
Toen de krijgslieden, die hem tusschen hun hellebaarden bewaakten, hem echter een aansporende por tusschen de ribben
gaven, schikte Flip-Flap-Floep zich deemoedig, ademde eenmaal
lang en diep en blies daarna den adem uit zooals hem bevolen was.
De lijfarts luisterde en schudde het hoofd.
Daarop richtte hij zich op, trad gewichtig voor Zijne Majesteit
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den koning en zeide: „Deze Flip-Flap-Floep is een „Rarissimus"
— in 't Hollandsch — een zeldzaam geval! Men moet hem in een
museum bewaren op sterk water. Deze kerel — met uw verlof,
Majesteit — leeft en eet en spreekt en slaapt als wij en heeft bij
dat alles geen hart! Hoe komt hij er eigenlijk toe zich te midden van ons te begeven, wijd zijn mond te openen, de menschen
lucht, zon en voeding weg te kapen? Heeft hij dan soms een
geboortebewijs? In de gevangenis met den kerel, daar waar het
het donkerst is. Of neen, werpt hem toch van den aardbol af, den
deugniet, den doordraaier! Dan kan hij zien of hij aan een punt
van de maan of aan den staart van een komeet blijft hangen!"
En de lijfarts, in zijn eer als medicus en onderzoeker gekrenkt,
zwaaide opgewonden met zijn armen in de lucht.
Koning Poehaha schudde geheel in de war het hoofd.
Toen echter zijn blik op Dr. Hyronimus en den schrijnwerkersgezel viel, die steeds nog geduldig, zijn oordeel afwachtend daar stonden, schepte hij moed en zeide: ,,Dit is inderdaad
een geval, de wijsheid van koning Salomo waardig. Let op den
deugniet. — Mij heeft hij den schoonzoon ontstolen. Hij heeft
den schrijnwerkersgezel de dansbroek ontstolen. Hij heeft verschillende menschen een poets gebakken. Doch er is een ,,maar"
met hem! . . . Wanneer men hem recht doet, zijn groenen en
rooden baard, zijn woesten haardos en nu zelfs zijn spiraalveeren beenen, dan moet men zich hoofdschuddend afvragen:
Misschien is hij werkelijk een schepsel van Dr. Hyronimus,
een kunstige machine zonder hart en zonder ziel? Wanneer
zoo de vork in den steel zit, hebt u de eerste aanspraak op hem.
Dr. Hyronimus! Neem hem, doch bewaar hem zorgvuldiger
dan vroeger, opdat hij u niet een tweede maal ontsnapt tot
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verdriet van de wereld en tot leed van alle goede menschen."
De poppendokter knikte en toonde zijn instemming met dit
vonnis.
De schrijnwerker echter, die vond dat de koninklijke woorden
eveneens duidelijk waren, riep vroolijk gestemd: ,,Waarvoor
heb ik dan mijn handwerk geleerd? — Met uw verlof. Majesteit,
bouw ik voor den deugniet een flinke doos uit stevig hout met
ijzeren banden en zware sloten eraan, opdat hem de lust vergaat
nog eens alles en iedereen een poets te bakken."
Met dit voorstel was de koning tevreden. En de schrijnwerkersgezel die een flinke jongen was, zette zich vlug aan den
arbeid.
Ondertusschen wendde koning Poehaha zich tot Wendelin,
nam hem bij de hand en leidde hem naar prinses Citronella.
,,Trouwt met elkaar en wordt gelukkig!" riep hij. „Hier hebt
u mijn kroon, mijn scepter en mijn purperen mantel. Regeert
goed en rechtvaardig! Ik wil mij ondertusschen in mijn rustoord
terugtrekken en mijn ouderdom in vrede en behaaglijkheid genieten."
De ministers en hovelingen knikten toestemmend, de hofdames onderdrukten stil een traan van ontroering en vreugde,
want het kwam niet iederen dag voor dat zulk een schoon paar
als Wendelin en Citronella elkaar vonden.
Wendelin wilde echter niet eerder de hand van de prinses
en met haar de kroon van koning Poehaha aannemen voor en
aleer hij het geheim, dat zijn persoon omsluierde, voor iedereen
geopenbaard had.
Hij zeide: ,,Prinses Citronella mag mij niet naar het altaar
volgen zonder te weten wien zij tot echtgenoot krijgt. Hoort
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dan! . . . Ik ben een prins uit een ver land . . . Maar ik deed
afstand van mijn rang en stand omdat de koning, mijn vader,
mij het verrichten van iederen arbeid verboden had. Toen ging
ik droef gestemd het land uit om in den arbeid voor anderen
mijn geluk te zoeken. Maar niemand geloofde aan de kracht
en het uithoudingsvermogen van mijn handen. Zoo kwam het
dat ik door iedereen afgewezen aan den rand van den weg zat,
treuriger nog dan eerst, niet wetend hoe ik mijn leven nuttig
zou maken. In dezen toestand raakte ik in de strikken van den
deugniet, dien ik voortaan dienen moest als een van de laagsten.
Maar nu weet ik: ook een koning behoeft zijn handen niet
werkeloos in den schoot te laten rusten. Wanneer hij maar
steeds voor zijn volk zorgt en rechtvaardig regeert in goedheid
en naastenliefde, dan is zijn tegenwoordigheid nuttig door arbeid en loon."
Daarop stak hij prinses Citronella glimlachende de hand
toe, trok de teedere jonkvrouw naar zich toe en kuste haar
hartelijk.
De koning zegende het paar. De heraut blies op den hoorn.
En de ministers en hovelingen, de officieren en soldaten juichten
van vreugde en geluk.
De schrijnwerker echter die zijn handwerk verstond, had in
alle haast voor Flip-Flap-Floep een doos gemaakt, een veilige
doos uit stevig hout met ijzeren banden en zware sloten. Die
zette hij nu op het slotplein neer en opende het deksel.
Toen voerde hij Flip-Flap-Floep naderbij.
Hoe trilden zijn spiraalveeren beenen. Hoe woedend en vertwijfeld stak hij zijn mond vooruit. Doch hoezeer hij ook weerstreefde, het gaf hem niets.
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In de doos kwam hij. Aan handen en voeten werd hij gebonden en het deksel werd neergedrukt.
Daar dook Fhp-Flap-Floep tegen zijn wil door in de knie,
werd al maar kleiner, tot nog slechts de groene en roode baard,
de brutale en nu zoo ontzette musschenoogen en tenslotte alleen
nog maar de woeste haardos te zien waren.
Toen echter het deksel van de doos steeds pijnlijker op zijn
hoofd drukte, uitte FlipFlap-Floep nog een laatsten
hulpeloozen kreet en verdween al huilend en toornend heelemaal in de dichtklappende doos.
De schrijnwerker ging boven op het deksel zitten, liet
zijn beenen bengelen en
lachte: „Nu zal je me niet
meer ontsnappen."
Maar Dr. Hyronimus zeide met een zachten glimlach:
„Nu heb ik je weer, duveltje uit de doos."
Wendelin echter, die nu
koning Wendelin geworden was, wendde zich allervriendelijkst
tot den schrijnwerkersgezel en zeide: ,,Jij hebt met je beekje lijm
den deugniet Flip-Flap-Floep ten val gebracht en daarmee mijn
geluk gegrondvest. Je zult niet zeggen dat ik ondankbaar ben.
Ik benoem je tot mijn hof schrij n wer kerspatroon.'
Tot Dr. Hyronimus gewend zeide hij echter: ,,De ouderdom
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heeft behoefte aan rust en vrede. Ik koop je zak met poppen.
Bhjf vol liefde je vak aan mijn hof beoefenen en wees mijn hofpoppendokter."
Dr. Hyronimus knikte, spreidde den zak met poppen als
bruiloftsgeschenk uit en betrok voortaan een aardig achterkamertje in het slot als woonvertrek.
De schrijnwerker echter liep door het slot, peuterde aan
iedere tafel, schudde iederen poot heen en weer en zeide vol
trots: „Een hofschrijnwerker ben ik. W a t zal mijn moeder, diep
in het Bohemerwoud, daarvan zeggen?"
En toen begon hij met schaaf en zaag, met hamer en beitel
te werken dat het een lust was. Zijn ijverig doen en laten met
de woorden bekrachtigend: het moet een wankele staat zijn
waarin reeds de koninklijke tafels en stoelen op losse pooten
staan.
Wendelin echter voerde prinses Citronella naar het altaar.
Hij was een bruidegom zoo schoon als men zelden zag.
Maar Citronella glimlachte in haar witte bruidskleed en een
lichte blos kleurde haar wangen.
Meisjes strooiden bloemen voor het paar. En schildknapen
droegen den sluier van de koninklijke bruid.
Koning Poehaha, die zich op zijn rustoord had teruggetrokken,
weende van ontroering en glimlachte tegelijkertijd van geluk.
Wendelin en Citronella echter regeerden voortaan als koning
en koningin mild en rechtvaardig, in goedheid en naastenliefde.
En wanneer ze niet gestorven zijn — jullie weet 't reeds — dan
leven ze nu nog.
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