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1. N a de vacantie.
De straat is vol met kinderen,
Die weer naar school toe gaan.
Ze vragen: „Zeg, had jij het leuk?"
En : „Wat heb iii gedaan?"

De boeken zijn weer fris gekaft,
kreeg een mooie tas,
Jan
En Bep vraagt hoe 't wel wezen zal
Straks, in de nieuwe klas !
Vacantie is een fij ne tijd,
Maar na een dag of tien
Verlang je heus, al zeg je 't niet,
Elkander weer te zien!
Uit: „Moeder, mag ik
lezen?"

D. H. CRAMER-SCHAAP.
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2. Is Jan lui?
Het is Woensdagmiddag.
Jan vraagt, of hij op straat mag spelen.
Moeder kijkt hem eens aan. Ze schudt het hoofd.
„Wat heb je me beloofd, Jan?"
Jan trekt een lelijk gezicht.
„0 ja, die nare sommen. Mag ik ze straks maken,
moeder?"
„Nee Jan. Je had ze op school best af kunnen
maken. Je mag nu niet spelen, vöör ze af zijn. Je
mag niet zo lui zijn, Jan."
Jan zucht. Hij gaat maar weer achter de schrijftafel zitten. Hij neemt zijn potlood. Hij trekt het
schrift naar zich toe. Hij schrijft een paar cijfers
op.
Dan gaat hij wat spelen met zijn .vlakgom. En hij
gaapt. 0, wat gaapt die Jan ! Zijn mond blijft wel
vijf teilen open staan ! Jan krijgt slaap en is een
beetje lui. Hij legt zijn arm op tafel en zijn hoofd
op zijn arm. Hij doet zijn ogen dicht.
Maar wat hoort hij daar ? Komt daar een fiets het
erf oprij den ?
Ja hoor, daar is vader ! Vader komt thuis.
4

Jan gaat ineens rechtop zitten. Hij schrijft de
cijf ers nu erg netjes en vlug. Hij telt op en hij
trekt af.
Wat kan die Jan goed rekenen, als hij wil!

(51.,1/4„„A1 klaar, Janneman ?" vraagt vader.
..
„Bi^ na,' zegt Jan.
Zijn tong steekt uit zijn mond. Hij werkt zö hard.
En ja hoor, spoedig zijn alle sdihen af.
En ze zijn allemaal goed ook.
„Zie je wel, dat je het goed kunt, als je wilt," zegt
moeder.
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Moeder kijkt blij. En Jan ook.
Het is toch wel prettig, als je alle sommen goed
gemaakt hebt.
3. Lui Jantj e !
Lui Jantje wil niet werken,
Hij vindt het veel to warm.
Hij kan niet rechtop zitten,
Zijn hoofd ligt op zijn arm.
Het liefst wil hij maar slapen,
Want schrijven kän hij niet.
Hij moet zijn huiswerk maken.
Och, och, wat een verdriet !
Daar stapt papa naar binnen,
Die komt juist van kantoor.
Hij ziet lui Jantje zitten,
En trekt hem flink aan 't oor.
Met schrik wordt Jantj e wakker,
En kijkt eens, wie dat doet.
Hij pakt maar gauw zijn boekje,
En werkt nu vlug en goed.
B. J. VISSCHER EN J. KATS.
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4. Wandelen met moeder.
„Wie gaat er met mij wandelen?" vraagt moeder.
„Ik !" roept Niek dadelijk. Hij speelt in de zandbak. Maar nu staat hij gauw op.
„Ik ook !" roept Lies.
Natuurlijk wil Lies ook graag mee.
Moeder neemt Zusje op uit de box. Zusje lacht.
Ze weet al, dat ze mee uit mag.
Niek gaat gauw het wagentje van Zus halen. Hij
neemt een stofdoek en veegt het wagentje vlug
af.
En dan rijdt Niek het wagentje naar moeder. Hij
geeft het een duw en dan gaat hij er achterop
staan. Nu is het
precies een autoped, vindt Niek.
Maar moeder verbiedt het hem.
„Niet doen ! Daar
kan de wagen niet
tegen. Je maakt
^ ^=
hem stuk !"
^

^

^

G
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„Waar gaan we heen?” vraagt Lies.
„Naar de vijver," zegt moeder, „Ik heb zöveel oud
brood. Dat is voor de eendjes."
Niek danst in het rond van plezier.
„We gaan de eendjes voeren. Fijn, Zusje !"
Moeder bindt zusje goed vast. Ze zit niet stil in de
wagen. Als moeder niet goed oplet, valt ze er uit.
Zie zo, ze zijn allemaal klaar.
Lies helpt de wagen duwen. Niek loopt ernaast.
Hij vindt een stok.
„Moeder, kijk eens," roept hij, „een stok ! Nu ben
ik een man, net als vader. Ik heb een wandelstok !"
Hij loopt met grote stappen. Hij loopt heel rechtop. Hij vindt, dat hij nu precies op vader lijkt.
„Pas op, vader," zegt moeder, „daar komt een
auto aan. Aan de kant lopen, vader, anders kom
je er onder."
Niek lacht. De stok tikt deftig op de grond. Tik
Tik !
Niek is een deftige vader!
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5. In het plantsoen.
Bij de vijver is ook een klein plantsoen. Er is een
grasveld en er zijn perken met bloemen. Er staan
ook banken.
Er zijn veel kinderen in het plantsoen.
Lies ziet Ina.
„Dag !" roept Ina al van ver. Kijk, Broer is er ook.
Ina komt naar de wagen toe. Ze wil Zusje zien.
Broer wil Zusje öök zien. Hij duwt een vinger in
Zusje's wang. Hij knijpt in Zusje's neus. Heel
zacht hij denkt, geloof ik, dat Zus een pop is.
Zus lacht. Ze zegt : „Ta, ta !" Ze vindt Broer erg
leuk. Niek en Lies gaan de eenden voeren. Ina
loopt ook mee.
Daar komen de eendjes al aan. Ze zien al van ver
de grote zak met brood. Ze hebben altijd honger.
Hap-hap, slok-slok ! Ze vechten om de stukjes
brood. Ze snateren en snateren. Wat een lawaai
maken die eenden!
Nu komen ze uit het water. Ze lopen over het gras
naar de kinderen. Wat waggelen ze toch grappig.
„Ze hebben zulke rare tenen," vindt Niek. „Ze
9

hebben vliezen tussen de tenen," weet Ina, „dat
heeft vader me verteld. Als ze die vliezen niet hadden, zouden ze niet kunnen zwemmen. Daarom
heten ze ook zwemvliezen."
„Kijk dat kleintje eens !" roept Lies, „wat loopt

dat raar. Het hinkt. Zijn poot doet zeer. Kijk
maar !"
Ja, Ina en Niek zien het ook. De andere eendjes
nemen telkens het brood voor zijn neus weg. Die
arme, kleine stakkerd!
„Ga weg, jullie," roept Niek, „jullie hebben al veel
gehad."
De kinderen geven brood aan het zieke eendje.
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Kwek-kwak ! zegt het. Je kurt zien, dat het dankbaar is.
„Dank je wel," zegt het in de eendentaal.
Als het brood op is, gaat het weg. Het trekt telkens
zijn pootje op.
Het eendje heeft pijn. Dat kun je goed zien.

6. Arm eendje!

Nee eendjes, weg, je krijgt niet meer!
Gun ook je vriendje wat.
Arm diertje met je zere poot,
Heb jij nog niets gehad?
Nu, ik weet wel raad : ik ben morgenvroeg
Het eerst bij jou terug.
Blijf jij maar rustig wachten, hoor!
Daar ginder bij de brug.
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En luister Bens: wat krijg je dan?
Ik breng je voor je poot,
Een lekkere pleister, eendje boor
Een grote zak vol brood!

!

S. MAATHUIS-ILCKEN,

7. De spiegel.
Peter Poele Koekelberg was een kleine jongen.
Hij werd ook vaak Pepeka genoemd. P.P.K. Je begrijpt wel, dat dat een afkorting voor zijn naam is.
Pepeka hield veel van dieren en hij had een hond,
een poes, een konijn, een kikker en nog een heleboel andere dieren. Op een goede dag gebeurde het
volgende:
„Dank u wel, Moeder," zei Peter Poele Koekelberg. „Dank u wel !"
Waarom zei hij dat?
Omdat hij iets gekregen had !
Wat had hij dan gekregen?
Een schilderij voor zijn kamertje en een spiegel.
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Op het schilderij stonden drie kippen en een haan
en er zat een mooi bruin lij stj e om.
Om de spiegel zat een gele lijst. Makkelijk, zo'n
spiegel in je huis.

Pepeka sloeg twee spijkers in de wand en daar
hing hij schilderij en spiegel aan op.
Toen ging hij weg, want hij mocht 's middags met
Moeder boodschappen doen.
Toen hij weg was, kwam Mies, de poes, binnen.
Ze keek eens om zieh heen, of ze niets vond om to
eten.
Hup ! Daar sprong ze op de tafel en toen zag ze
het schilderij.
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„Aardig,” mompelde ze. „Drie kippen en een haan.
Aardig !" En toen zag ze de spiegel.
„Lelijk," mompelde ze. „Lelijk ! Een kat ! Wat een
monster. Wat een " Maar toen zag ze, dat de
kat bewoog.
„Dat is geen plaatje," dacht ze. „Dat is een echte
kat. Wat een lelijk beest."
ga weg," riep ze hardop.
„Schiet op, monster ! Ik ben hier de baas. Je hebt
hier niets te maken !" En ze zette haar haren op
en sloeg met haar staart op tafel.
De vreemde kat zette haar haren öök op en sloeg
öök met haar staart in 't rond.
„Ga je haast !" riep Mies woedend.
„Smeer je 'm of niet?"
Ze sloeg haar voorpoot uit.
De vreemde kat sloeg ook.
Ze blies en siste.
De vreemde kat ook.
Ze trilde van boosheid.
De vreemde kat ook.
Toen sprong Mies op de grond en rende naar de
muur. Maar
daar was geen kat.
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En toen ze naar boven keek, zag ze de vreemde
kat ook niet meer.
Daar kwam Puiloog, de kikker, binnen.
„Puiloog," riep Mies. „Er is hier veel veranderd
sinds gisteren. Er zit een vreemde kat in ons huis
en ze wil er niet uit !"
„Stil laten zitten," lachte Puiloog. „Waar zit ze
dan?"
„Spring maar op de tafel !" riep Mies. „Ze zit in
dat ding!"
Ze wees op de spiegel.
Puiloog sprong op de tafel en keek.
„He
dat is aardig," zei hij. „Een kameraad van
me. Hoe heet je?" Geen antwoord.
„Is die kat een kameraad van jou?" vroeg Mies.
„Er zit geen kat in," zei Puiloog. „'t Is een kikker !"
„Waar kom je vandaan, kameraad?" ging hij
voort en hij lachte vriendelijk in de spiegel. Geen
antwoord.
Puiloog sprong van de tafel. Hij wilde zijn kameraad van dichtbij gaan bekijken.
Mies sprong öp de tafel.
„Je jokt," riep ze woedend. „D'r zit wel een kat in.
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Ik zie geen kikker."
Daar ging de deur open.
Pluimstaart, de hond, kwam binnen.
Mies sprong van de tafel en vertelde hem alles.
Toen sprong Pluimstaart op de tafel. Zou hij een
(hij werd er
kat zien of een kikker? Hij zag
Meek van) een hond.
„Een hond," riep hij. „Ik zie een hond. Een lelijke,
gekke straathond. Heel wat anders dan ik. Ik zie
er veel knapper uit !"
(Je snapt wel, dat hij zichzelf zag) .
„Ga je weg, lelijke hond ! Wacht, ik zal je eens
krijgen."
Woedend sprong hij de tafel of en Puiloog sprong
erop.
„Jullie bent allebei dwaas," lachte hij. „Ik zie een
kikker. Een kikker. Net zoiets als ik ben."
Daar ging de deur open. Ko Nijnet, het konijn,
kwam binnen.
„Dag Ko," riep Pluimstaart en hij vertelde hem
alles.
„Ik heb goede ogen," zei Ko. „Ik zal wel eens
kijken. Pluimstaart, geef me een zetj e !"
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Puiloog sprong van de tafel en Ko werd erop geduwd.
„Ik zie een
„Wat zie je ?" vroeg Mies opgewonden.
„Ik zie een
„Nou
wat dan ?"
„Ik zie een
konijn !" riep Ko. „Een heel mooi
konijn. Veel mooier dan ik. Dag meneer Nijnet!
Hoe heet u van uw voornaam?"
Mies trok zieh de haren uit het hoofd.
„Ik word er gek van," klaagde ze. „Dat kän toch
niet. Dat we allemaal iets anders zien."
Intussen was Ko van de tafel gevallen, zo'n haast
had hij om zijn nieuwe vriend to gaan begroeten.
Puiloog klom er weer op. En er weer af.
Pluimstaart ook. En toen Mies.
En Ko wilde ook weer.
De kat zag de kat, de hond de hond, de kikker zag
de kikker en Ko zag het konijn.
„Het is monument," klaagde Mies. Wat ze daarmee bedoelde wist ze zelf niet.
„Monument," bromde Pluimstaart, die nog nooit
zo'n mooi woord gehoord had.
"
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Om 5 uur kwam Pepeka binnen.
Hij werd letterlijk bestormd. Hij moest en zou in
de spiegel kijken en zeggen, wat voor beest erin
zat.
„Er zit geen beest in," lachte Pepeka.
„Het is monument," bromde Pluimstaart.
En toen legde Pepeka hun uit, dat je altijd jezeif
ziet, als je in de spiegel kijkt.
„Ben ik dan zo lelijk," dacht Mies, toen ze het
eindelijk begon te begrijpen.
„Het is monument," bromde Pluimstaart en daar
bleef het bij.
Alleen Ko Nijnet was erg blij, dat hij dat mooie
konijn was uit de spiegel.
Uit:
„Het boek voor de jeugd".

Door:
A. D. HILDEBRAND.

8. Het vreemde avontuur
van Tom.
Tom zat aan tafel brood te eten. Vader en moeder
waren even uitgegaan en Tom was alleen in de
kamer. Moeder had een Stapel boterhammen voor
18

hem klaargemaakt. En de theepot stond op tafel,
met de suikerpot en de meikkan er naast.
Tom schonk zichzelf thee in. Dat kon hij best. Hij
knoeide niet eens op het tafellaken.
Tom had de hele middag buiten gespeeld. Hij was

erg slaperig. Kwam het misschien daardoor, dat er
zulke rare dingen gebeurden? Toen hij zijn vij f de
boterhar op had, knipperde hij eens met zijn ogen
en keek verbaasd naar de tafel.
Wat was dat nu?
De theepot kreeg ineens armen en benen. Hij
sprong boven op de broodschaal en begon met een
rare piepstem to zingen:
19

„En ik ben de baas in huis, ik ben lekker de baas
in huis !”
En alle kopjes en schoteltjes kregen armen en
benen. Ze gaven elkaar een hand en dansten vrolijk om de broodschaal heen.
„o nee, jij bent niet de baas in huis !" riep ineens
een boze stem.
Tom draaide zieh om. Daar stond de koffiepot
oak al to dansen op het buffet. Die had öök armen
en benen. En wat keek hij boos !
„Ik ben tech lekker de baas in huis !" zong de theepot plagend.
De koffiepot rende naar de rand van het buffet,
haalde eens diep adem, spreng en ... stond nagst
de theepot in de broodschaal.
1k ben ook de baas, ik ben ook de baas !" schreeuwde hij woedend.
„Goed, goed !" suste de theepot, die een beetje bang
werd. „Laten we dan samen spelen."
„In de tuin !" stelde het jampotje voor.
„He ja, he ja !" riepen alle kopjes en schoteltjes.
Het melkkannetje keek eens naar Tom.
„Als je wilt, mag je meedoen."
20

„Alsfeblieft!” zei Tom blij. Het hele servies sprong
van tafel en Tom wipte van zijn stoel.
Weg marcheerden ze. De theepot en de koffiepot
fiepen gearmd voorop. Daarachter de suikerpot
en de melkkan. En daarachter, netjes twee aan
twee, de kopjes en schoteltjes.

„Hola, wacht even !" riep het jampotje. Hij pakte
gauw een zilveren schaaltje en een lepel van het
buffet.
„Rom-bom ... rommelebom !" De lepel sloeg de
mat op het schaaltje. Het was precies een echte
21

trommel. Als soldaten, zö keurig in de pas, liepen
ze het huis uit.
Tom liep achteraan.
Ze gingen eerst naar de keuken. Daar vulden de
kopjes heel netjes en handig de suikerpot en de
melkkan. Ze deden koffie in de koffiepot en thee in
de theepot. En de ketel met kokend water was zo
vriendelijk, de theepot en de koffiepot tot de rand
toe te vullen.
Die twee gingen toen heel stilletjes ieder in een
hoekjee staan.
„Zeg, voor wie maken jullie al die koffie en thee?"
Tom verbaasd.
vroeg
„Ssst !" waarschuwde de jampot. „Zie je niet, dat
ze staan te trekken ? Als de koffiepot en theepot
staan te trekken, mag je niet praten ! Het is een
verschrikkelijk belangrijk werk !"
Na een poosje keek de melkkan op de keukenklol..
„In orde !" riep hij, „de tijd is om . . . jullie zijn
klaar met trekken !"
Heel deftig en m et ernstige gezichten, liepen de
theepot en de koffiepot naast elkaar naar buiten.
De anderen volgden hen.
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Maar ach, de koffiepot struikelde en viel. Alle
koffie kwam in het gras terecht en de koffiepot
bleef languit liggen huilen.
De vriendjes kwamen om hem been staan. Ze
keken bedenkelijk.
„Jammer, jammer . ," zeiden ze hoofdschuddend.
„En ze houden juist zoveel van koffie."
„Wie houden veel van koffie?" vroeg Tom, die
erg nieuwsgierig was.
„De bloemen ! We wilden de bloemen een feest
aanbieden, snap je. Maar zonder koffie zal het niet
gaan."
De koffiepot snikte steeds harder.
Maar ineens begonnen de kopjes, die achter Tom
stonden, te gillen van angst.
„o, o, daar is de Zwarte Rover ! Naar huis, naar
huis ! Anders likt hij de melk op en hij eet van de
suiker en hij gooit ons allemaal om ! Vooruit, vooruit, naar huis ! Help, help ! ! !"
De hele verzameling kopjes en schoteltjes begon
te rennen. De theepot holde voorop en de koffiepot
sprong overeind en maakte, dat hij weg kwam.
Tom draafde mee.
23

„Wie is de Zwarte Rover?” vroeg hij aan de jampot, die naast hem liep en erg hijgde.
„Weet je dät niet?" hijgde het jampotje.
„Dat is de grote, zwarte kat van de buren. Die
plaagt ons altij d !"
Tom keek om. Op de heg zat een dikke, zwarte
poes met groene, glinsterende ogen.
Gillend en schreeuwend bereikte de troep de keukendeur. Ze drongen verschrikkelijk om toch maar
gauw binnen to komen. Tom struikelde over de
mooie, blauwe kop van vader. Hij viel languit op
de drempel.
„o, au, help !" riep hij.
En toen?
Toen hoorde hij ineens moeders stem:
„haar Tom, wie valt er nu in slaap met z'n neus
in de jampot !"
Tom tilde zijn hoofd op van tafel. Hij wreef eens
over zijn neus. Hij keek verbaasd naar de jam,
die op zijn handen kleefde.
Vader en moeder stonden bij hem en lachten.
„Ga maar gauw naar bed !" zei moeder.
Voor hij naar bed ging, liep Tom nog even de tuin
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in. Hij liep naar de heg. Maar de Zwarte Rover
was er niet.
„Jammer," dacht Tom. „Dat heb ik zeker öök gedroomd. Als hij er echt was geweest, nou, dan ^zou
ik hem een flink standje hebben gegeven. Het was
juist zo leuk ... het feest van de bloemen !"
Naar het Engels uit:
„Jinks and other stories."

9. Het letterraadsel.
Snip en Snap, twee slimme muizen,
Zaten, bij de kandelaar,
's Nachts een raadsel op to lossen,
Op een woordje na was 't klaar.
25

Ach, dat woord leek eerst zo aardig:
1, 2, 3, : „een nuttig dier",
Wel, dat was de m-ui-s natuurlijk,
En ze piepten van plezier!
Maar toen ze het woord probeerden,
Paste m-ui-s er heel niet in .. .
„Dat is jammer" Snippie zuchtte
„Maar opnieuw, vanaf 't begin !"
En ze gingen weer aan 't zoeken:
„M-ui-s is 't niet en ook niet r-a-t" .. .
Tot opeens ... het tweetal Hide!
't Kon niet anders : 't woord was K-A-T
Uit: In sprookjesland.

F. H. N. BLOEMIN]K.

10. Een nestje in de struiken.
Het was een mooie Zondagmiddag.
De zon scheen en de Lucht was blaues. Er was een
frisse wind en daardoor was het niet zo erg warm.
Moeder ging wat Wandelen met de twee kleintjes.
26

En vader zou gaan wandelen met de grote kinderen, met Joop en Fie.
Joop en Fie waren al negen en acht jaar en die
konden dus al flink meestappen. Dat was ook
maar goed, want vader wandelde altijd ver.
„Hoera !" riep Joop. En Fie zei : „Fijn, dan gaan
we zeker langs het kanaal, he vader?"
Vader knikte. Hij ging zijn wandelstok halen.
Vader, Joop en Fie gingen weg. Ze wuifden naar
moeder en de kleintjes.
Ze wandelden heel lang. Wel langer dan een half
uur.
Bij de brug over het kanaal bleven ze even staan.
Aan de ene kant van het kanaal was een mooie,
brede weg, waar veel auto's en fietsers reden.
Maar die kant koos vader niet. Ze gingen langs de
andere kant van het kanaal. Daar was een smal
weggetje, dicht langs het water. Joop en Fie vonden het veel leuker om däär to wandelen.
Langs het weggetje stonden struiken en bomen.
Het was heel Stil op het weggetje.
Hier liepen maar weinig mensen.
Ineens bleef vader staan.
27

„Sst .. . stil, luister eens !”
Joop en Fie stonden ook stil. Ze luisterden goed
en ze hoorden een zacht gepiep.
„Er moet hier dichtbij een vogelnestje zijn," zei
vader, „ik denk, dat het in deze struik is."
Hij duwde de takken van de struik wat opzij en ja
hoor, daar was het nestje.

„Kijk maar eens, maar voorzichtig hoor !"
Joop en Fie bogen zieh over de struik.
Ach, wat was dat een aardig, klein vogelnestje.
Er zaten drie kleine vogeltjes in. Ze staken hun
snaveltjes omhoog. Ze piepten, zo hard ze konden.
„Ze hebben honger," zei vader. „Straks komen de
ouden terug om hen to voeren. Willen jullie het
28

zien ? Korn dan maar hier zitten, een beetje opzij
en hou je heel stil."
Ze verstopten zieh achter een struik en wachtten
een poosje.
Daar hoorden ze een gesjilp en gepiep.
Een kleine vogel kwam aangevlogen. In zijn snavel
droeg hij een dikke worm. En nauwelijks zat hij
op de rand van het nest, of er kwam nog een vogel
aan. Die droeg öök een worm in zijn snavel. De
kleintjes hapten en hapten. In een ogenblik waren
de wormen opgegeten. De grote vogeltjes piepten
nog wat tegen de kleintjes en vlogen toen weer
weg.
„Ze zeggen „Stil maar, we gaan nog meer halen,"
zei Fie.
„Aardig is dat, vinden juilie niet?" vroeg vader.
Hij liep weer door. Het weggetje was hier wat
breder en ze konden nu naast vader Topen. Dat
was fijn, want vader ging over vogels verteilen.
„Weet je, wat zo aardig is ? Alle vogels maken hun
nestjes weer anders. Jullie weten wel, dat er een
heleboei vogels zijn, grote en kleine, roofvogels en
mussen en nog een heleboei andere. En al die vo29

gels maken hun nest op hun eigen manier. Er zijn
er, die takjes en grassprietjes zoeken. Daarvan
vlechten ze een nestje en verstoppen het in de
struiken. Zo'n nestje hebben jullie nu gezien.
Andere vogels maken hun nesten van klei en van
leem. Weer andere graven hun nestje uit in de
grond aan de kant van het water. En er zijn er
ook, die in een hohle boom hun nestje bouwen. Ze
doen het allemaal op hun eigen manier. Mooi is
dat, he, dat die vogels zo wijs zijn en zo verschillend? Vogels zijn niet alleen mooi, maar ze zijn
ook därdig en vaak heel slim.
Toen ik een kleine jongen was, haalde ik wel eens
een nestje uit. Ik nam de eitjes weg. Ik dacht er
eigenlijk niet aan, dat uit die eitjes later kleine
vogels kwamen. Later dacht ik er weh aan. Ik had
toen, net als jullie nu, gezien, hoe mooi zo'n nestje
is. 1k had ook gezien, hoe bezorgd de oude vogels
voor hun kleintjes. En hoe druk en vlijtig waren
ze bezig waren, als ze het nestje bouwden. Toen ik
dat allemaal wist, liet ik de nestjes met rust."
„Ik zou ook nooit nestjes uithalen, hoor !" zei Fie.
„Ik vind vogels aardige diertjes. Als je 's ochtends
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wakker wordt, hoor je ze zo leuk zingen. Net, of ze
met elkaar praten."
„Maar vader," zei Joop, „vogels zijn toch ook wel
eens lastig en brutaal. Ze pikken van het koren
en de vruchten."
„Ja, maar ze eten ook rupsen op en insecten. Als
ze van het graan en de vruchten eten, zijn ze
schadelijk.
Maar als ze rupsen eten, zijn ze nuttig. En soms
doen ze het allebei, dan zijn ze schadelijk en nuttig
tegelijk. Pas op, Fie, niet zo dicht bij het water.
Je valt er nog in.
Kijk, daar ginds ligt een bootje. We zullen de man
vragen, of hij ons naar de andere kant van het
kanaal brengt. Dan gaan we langs die kant terug.
Daar zijn jullie wel eens meer geweest."
„o ja," riep Joop, „dat is een mooie weg. Laten
we dat maar doen."
Ze liepen achter elkaar. Vader voorop. En dan
Joop en Fie.
Vader zwaaide met zijn wandelstok.
Hij floot een vrolijk wijsje.
Je kon echt merken, dat vader het öök
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prettig vond om met Joop en Fie to wandelen.
Spoedig waren ze bij het bootje en bereikten veilig
de overkant.
Daar rustten ze wat uit en gingen toen naar huffs
terug.
Het was een fijne middag geweest. .

11. Vliegertje.
Vliegertje, vliegertje,
Statig van vlucht,
Kom, ga eens Wandelen
H o og in de lucht!
32

Doe of je 'n vogel bent,
Vrolijk en vrij ;
Vlieg naar de zon omhoog,
Groet haar van mij !
Wordt je de weg versperd
Door ster of maan,
Vraag dan beleefd, of ze op
Zij willen gaan.
Blaast je de wind omver,
Treur dan maar niet;
Sta op, zo gauw je kunt,
Uit is 't verdriet.
Kortom, mijn vliegertje,
Hou je maar goed.
Toon, dat je dapper bent,
Toon me je moed.
Vliegertje, vliegertje,
Statig van vlucht,
Korn, ga eens Wandelen,
bog in de lucht!
Uit: „Speelkameraden."

NELLIE VAN KOL.
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12. Oom Huug tekent huizen.
„Hans," riep moeder vanuit de keuken, „ga je even
mee paar het kantoor van oom Huug? Ik moet
hem een brief brengen van vader."
Hans was in het schuurtje bezig met zijn autoped.
De autoped moest gesmeerd worden, want hij
piepte een beetje. Hij liep ook niet vlug genoeg,
vond Hans.
„Mag ik op de autoped mee ?" vroeg Hans. „Ik kan
u best bijhouden, als u op de fiets gaat."
Moeder vond het goed en Hans ging gauw zijn
handen wassen, want die waren vuil en vet van
de olie. Naast elkander gingen ze op weg, moeder
op de fiets en Hans op de autoped.
„Is het kantoor van oom Huug ver?" vroeg Hans.
„Niet zö erg ver. Deze laan uit en dan over het
plein."
Is het net zo'n kantoor als dat van vader?"
„Nee, oom Huug doet heel ander werk. Vader
rekent en schrijft en oom Huug rekent en tekent.
Je zult het straks wel zien."
Hans was een beetje nieuwsgierig. Oom Huug was
een broer van Hans' vader. Hans kwam heel vaak
„
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bij oom Huug thuis, maar op zijn kantoor was hij
nog nööit geweest. Hij keek zijn ogen uit, toen hij
er binnenkwam.
Er stonden drie hoge tafels met grote, schuine
bladen. Veel groter en hoger dan de banken op
school. Voor iedere tafel stond een hoge kruk. Aan
de muren hingen linialen en tekenhaken. En op een
gewone tafel stond een grote bak met potloden.
„Het is helemaal geen kantoor !" riep Hans verrast uit.
Oom Huug en moeder lachten om zijn verwondering.
„Nee jongen, het is geen kantoor. Het is een tekenkamer."
„Wat tekent u dan?" vroeg Hans.
Hij keek eens naar de grote tafel met het schuine
blad. Er zat een groot vel papier op vastgeprikt
met punaises.
„Ik teken huizen," zei oom Huug. „Wil je het eens
zien? Ga maar op de kruk zitten."
Dat liet Hans zieh geen tweemaal zeggen. Hij hees
zieh op de kruk en bekeek nieuwsgierig het vel
papier.
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Bovenaan was een huis getekend, heel netjes en
precies. Je kon de dakpannen zien en de kozijnen
rond de ramen.
„Zo moet het worden," wees oom Huug.
Daaronder zag Hans allemaal lijnen en strepen.
De lijnen verdeelden het papier in vierkanten en
in blokken. Er stonden lettertjes en cijfertjes rondom en in die blokken.
„Kijk," vertelde oom Huug, „hier heb je de vo o rkamer en daarnaast het kantoor. En daar is de
keuken. Deze tekening heet een plattegrond."
„0," zei Hans. Hij vond het zeer mooi. Hij vond,
dat oom Huug netjes kon tekenen. Geen enkele lijn
liep scheef en er waren helemaal geen krassen of
vlekken op het papier. Hij bekeek de tekening goed.
„Kijk, oom, is dit dan de garage ? Garage staat
hier, ziet u wel. Wat een mooie, duidelijke letters,
oom. En ze zijn toch zo klein. En wat betekenen die
..
cl^ fers."
„Die verteilen precies, hoe breed en hoe lang al
die kamers worden en hoe groot de keuken wordt
en de garage. Het huis wordt precies zö gebouwd,
als de tekening is."
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„Worden alle huizen eerst getekend en dan pas
gebouwd?” vroeg Hans.
„Ja, en alle schepen en alle bruggen ook."
Moeder gaf de brief aan oom Huug en moeder
oom Huug bleven nog wat staan praten. I-Ians
bleef maar stil op de kruk zitten. Hij keek maar
steeds naar de plattegrond van dat nieuwe huis.
„Hoe heet dat oom, wat u bent?" vroeg hij eindelijk.
„Dat heet bouwkundig tekenaar. B egrij p je dat?
Huizen bouwen is een vak. Dat vak heet bouwkunde. Ik ben ook opzichter. Dat betekent, dat ik
öök naar de huizen moet kijken, als ze bezig zijn
met bouwen. Ik moet opletten, of het goed gebeurt.
Stel je eens voor, dat ze vergaten een dak op het
huis te zetten, Hans ! Dat zou me wat moois zijn,
he ? Daarom ga ik af en toe eens naar de huizen
kijken, als de mensen aan het werk zij n !"
Hans lachte. Een huis zonder dak zou een raar
huis zij n !
„Waarom wil je dat allemaal zo precies weten?"
vroeg oom.
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Hans keek heel ernstig. Hij had een plan gemaakt,
een erg gewichtig plan.
„Als ik groot ben, wil ik worden, wat u bent," zei
hij. „Ik vind het fijn om zo mooi to kunnen tekenen.
En huizen bouwen vind ik ook fijn. Ik word bouwkundig tekenaar !"
„Dat is een goed plan, Hans," vond oom.
„Dan moet je op school maar flink je best doen.
En vooral met rekenen en tekenen meet je goed
opletten. Wie weet, misschien woont moeder darr
later nog wel eens in een huis, dat jij getekend
hebt."
Hans knikte. Dat kon best, vond hij.
„Weet je," zei oom, „als je dan t®ch tekenaar wilt
worden, moet je er maar zoveel mogelijk van
leren. Hoe eerder, hoe beter! 1k moet straks met
de auto van de zaak naar een plek toe, waar ze
een huis gaan bouwen, dat ik getekend heb. Wil
j e mee?"
Hans kreeg een ldeur van plezier. Fijn, mee met
de auto ! Hij keek moeder eens aan. Moeder vond
het wei goed.
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„Maar hoe krijg ik hem dan weer thuis, Huug?”
vroeg moeder.
„We nemen de autoped öök mee in de auto. Die
kan best achterin. En als ik dan van het werk

weer naar hier ga, rij ik even langs jullie huis. Dan
heb je j Hans weer terug!"
Hans danste van plezier. Wat een fijne oom was
die oom Huug ! Hij bedacht zö vaak plezierige
dingen voor Hans.
Moeder fietste alleen terug naar huis. En even
later reden oom Huug en Hans samen met de
auto weg.
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13. Huizen bouwen.
Oom Huug zat achter het stuur van de auto en
Hans zat nagst hem.
„Het is een oud wagentje, maar hij rijdt nog best,"
zei oom.
Hans knikte. Oom Huug praatte tegen hem, alsof
hij een grote jongen was, een jongen uit een van
de hoogste klassen. Daarom deed Hans ook erg
zijn best om niet kinderachtig to lijken.
De straat, waar oom Huug wezen moest, was aan
de buitenkant van de stad. Er stonden nog maar
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weinig huizen. Toen ze het laatste huis voorbij
waren, remde oom Huug. De auto stond stil en
oom en Hans stapten uit.
„Hier gaan we nu een huis bouwen !" zei oom
Huug.
Ja, dat begreep Hans. Het was een erge rommel
langs de kant van de weg. Er lagen stenen opgestapeld en er lag een berg van grint en een andere
berg van zand. Er lagen ook buizen van beton.
Hans had dat allemaal al eens eerder gezien. In
de buurt van Hans' huis werden öök nieuwe huizen
gebouwd. Er stond ook een houten huisje met een
gegolfd dak.
„Dat is niet het begin van het huis, hoor !" lachte
oom Huug.
„Daar bewaren de werkmensen hun jassen in, he
oom?" vroeg Hans.
Hij had wel eens gezien, dat in zo'n huisje kleren
hingen.
„Ja, maar het is niet alleen gemaakt om jassen in
op to hangen. Er staat ook een lessenaar in en een
stoel. In de lessenaar wordt een tekening bewaard
van het huis. Die is voor de opzichter; hij moet
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goed opletten, dat alles gebeurt zoals het behoort.
En als hij het niet precies weet, kijkt hij op de
tekening. Zo'n huisje heet een bouwkeet."
Achter de bouwkeet waren mannen bezig. Ze sloegen paaltjes in de grond en tussen de paaltjes spanden ze touw.
„Wat doen ze daar?" vroeg Hans nieuwsgierig.
„Tussen die palen en die touwen wordt het huis
gebouwd. De palen geven de omtrek van het huis
aan. Je kunt precies zien, hoe groot het wordt."
Hola, daar gleed Hans bijna uit. Oom Huug greep
hem nog juist bij zijn schouder.
Hans keek eens om naar de vieze, grijze modder,
waar hij bijna in gevallen was.
„Wat is dat toch voör viezigheid?" vroeg hij.
„Dat is geen viezigheid, joggie ! Dat is mörtel, dat
is metselspecie. Het komt hierheen op een vrachtauto. Dan zit het in grote zakken. De mannen
halen het uit de zakken. Ze maken er een berg van
en mengen het met water. Daarmee worden straks
de stenen van het huis aan elkaar gemetseld. Je
hebt toch wel eens zien metselen ? Eerst een rij
stenen, dan mörtel en dan weer stenen. Die viezig-
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heid, zoals jij het noemt, houdt de stenen goed op
elkaar. De stenen en de specie samen, maken
mooie, sterke en dichte muren."
Hans keek een beetje verlegen. Zö goed had hij
nog nooit naar een huis gekeken.
Oom Huug ging met de werklui praten. Hij keek
eens hier en hij keek eens daar en eindelijk zocht
hij Hans weer op. Die stond bij een stapel buizen.
„Wat is dat nou weer, oom?"
„Dat zijn buizen van beton. Beton wordt gemaakt
uit een heleboel dingen. Daar zit kiezel in en zand
en grint en steen en cement. Het is erg sterk. Deze
buizen zijn voor de riolering. Nooit van een riolering gehoord? Die buizen worden later in de grond
gelegd, onder het huis en naast het huis. Daar
loopt het water door weg, als het gebruikt is."
„0," zei Hans. Wat leerde hij veel van oom ! En
hij wilde het allemaal goed onthouden voor later,
als hij ook tekenaar was en opzichter.
„Riolering, riolering !" zei hij zachtjes voor zieh
heen. Het was een moeilijk woord en hij wilde het
niet vergeten.
„Korn," zei oom Huug, „voor vandaag heb je ge43

noeg gezien. Je mag nog wel eens mee. Dan kun
je zien, hoe ze de muren maken en daarna de
vloeren. Als de kap op het huis is, steken we de
vlag uit."
Hans keek ongelovig. Nu maakte oom toch zeker
een grapje?.
„Ik meen het. Als de kap op een nieuw huis is,
wordt er een vlag opgezet. Kijk maar eens, daarginds wordt ook een huis gebouwd. Zie je de vlag ?
Die is er vanochtend opgezet. De kap is op het
huis gekomen. Je kunt er nog wel dwars door
kijken, maar het is toch het begin van het dak."
Ze liepen terug naar de auto.
„Kom," zei oom, „ik zal je nu even naar huis
brengen."
Ze stapten in. Oom Huug zette de motor aan en
daar gingen ze weer.
„En . . . wil je nog steeds bouwkundig tekenaar
worden?" vroeg oom.
„Nou, en öf !" zei Hans, „ik vind huizen tekenen
en huizen bouwen een f ij n werk."
„Ja, het is een mööi vak," knikte oom Huug.
In gedachten zei Hans nog steeds de woorden na,
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die hij die ochtend voor het eerst gehoord had.
„Bouwkeet, mortel, beton, riolering ... bouwkeet,
mortel, beton en riolering ..."
Hij was er een beetje trots op, dat hij al zoveel van
het huizen-bouwen wist.

14. Domme Simin.
Domme mensen wonen overal.
In ieder land kun je domme mensen vinden. In
iedere stad, in ieder dorp, wonen er wel een paar.
Maar mensen, die zö onnozel zijn, dat iedereen hen
kent . . . zö dom, dat iedereen verhalen over hun
domme streken weet te vertellen, die zijn er niet
veel.
Ook in Indie hebben een paar van die domoren
geleefd. Dat is lang geleden; misschien wel honderden jaren. Maar de mensen vertellen elkaar er
nog verhalen over.
Hier volgen een paar van die grappige verhaaltj es.
De jongen over wie het gaat heette Simin.
Toen Simin een kleine jongen was, moest hij de
karbouwen van zijn vader hoeden.
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„Simin,” zei zijn vader, „ik geef je alle vijf de
karbouwen mee. Pas er goed op ! En tel ze zo nu
en dan ! Dan weet je zeker, dat ze er nog alle vijf
„Ja, vader !" antwoordde Simin.
zijn."

En hij keek heel ernstig, want zo maar op vijf
karbouwen to moeten passen, dat is een gewichtig
karwei.
Een paar uur lang ging alles goed. De karbouwen
bleven netjes bij elkaar. Om de vijf minuten telde
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Simin hun brede, grijze ruggen. En het waren er
steeds vij f
Maar toen werd Simin moe en hij klom op de
grootste karbouw. Zö kon hij fijn uitrusten. Na
een minuut of wat, dacht hij : „Korn, ik zal maar
weer eens aan 't teilen gaan, je kunt nooit weten !"
Ja, je kunt het zeker nooit weten, want hoe goed
Simin o ok telde, hij kwam dit keer niet verder dan
vier.
0, wat trok die Simin een benauwd gezicht. Daar
was hij een van vaders karbouwen kwijt ge raakt
Wat zou hij er van langs krij gen !
Hij liet zieh van de karbouw glijden. Hij tuurde
de weg af. Maar nergens was een karbouw to zien.
Het huilen stond Simin nader dan het lachen.
Hij keek weer naar zijn troepje karbouwen. Nog
een-maal telde hij hun ruggen. Een, twee, drie,
vier ... vijf
Ze waren er weer allemaal ! Simin begreep niet,
hoe het kwam.
Begrijpen jullie, waarom de mensen lachen, als ze
dit verhaal horen ? Begrijpen jullie, waarom ze
Simin een echte domoor vinden ?
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Simin groeide op. Hij werd een grote sterke
jongen.
Toen hij een jaar of vijftien was, zag hij voor het
eerst in zijn leven de zee.
Simin vond de zee prachtig. En die hoge golven
Hij kon er niet genoeg naar kijken.
„Van dat leuke water neem ik wat mee naar huis !"

dacht Simin. „Dat is aardig voor mijn zusje. Ze
kan dan met die golfjes spelen."
Hij nam een kommetje en schepte dat vol zeewater.
Voorzichtig droeg hij het water naar huis. Maar
toen hij thuis kwam en in het bakje keek, betrok
zijn gezicht.
De golven waren verdwenen. Hij had heel gewoon
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water mee naar huffs genomen. Het was alleen een
beetje zout.
„Het water verlangt naar zijn moeder . .. het wil
terug naar de zee. Daarom is het zo stil en
droevig," dacht Simin.
En omdat hij niet alleen dom, maar ook goedhartig
was, liep hij terug naar de zee. Hij gooide het
bakje leeg. En zie je wel, het water begon dadelijk
mee te golven en te bruisen.
Simin was blij, dat hij het water aan zijn moeder
teruggegeven had en zachtjes zingend liep hij de
lange weg naar zijn dorp.

15. Touwtje springen.
In, spin, de boog gaat in!
Wie wil springen, wie heeft zin?
Hanna, Leida, Mies en Toosje,
Willemien en Saar en Koosje
Sta nu allen in de rij.
Greta, kom er ook maar bij
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In, spin, de boog gaat in !
Wees niet bang nu, spring er in !
Niet zo met je armen zwaaien,
En wie of is, die moet draaien.
Och Katrien, wat gaat dat gauw,
Telkens trap ik op het touw!
Uit, spruit, de boog gaat uit !
Nog een rondje tot besluit
0, daar gaat de schooldeur open !
Meisjes, laat ons harder lopen,
Want als straks de schoolbel gaat,
Zijn we allemaal to laat!
Uit: „Fleurige versjes".
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P. J. COHEN DE VRIES.

16. Een verhaal, dat niet mooi is!
Nu moet ik je toch heus een verhaal vertellen, dat
niet zo erg mooi is.
Maar ik kan er niets aan doen.
Mijn grootvader heeft het zo aan mijn vader verteld. En mijn vader vertelde het aan mij. En nu
vertel ik het weer zo aan jullie. Luister maar !

Heb je wel eens een kabouter gezien ? Een echte
kabouter ? Die lopen kan en praten ? Nog nooit he ?
Nu, die waren er vroeger heel veel. Er waren
kabouters zo groot als je duim. En ook wel zo
groot als een jongen van vier jaar. Ze waren erg
vriendelijk. En ze hielpen de mensen, overal waar
ze konden.
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Als er een timmerman ziek was, dan kwamen de
kabouters heel stil in de werkplaats. En dan
beitelden en zaagden en hamerden ze, dat het een
lust was.
En als de Bakker 's nachts zo moe was van het
Karde werken, dat hij in slaap viel voor de oven,
dan kwamen de kabouters ook. Ze kneedden het
deeg en ze wogen de broodjes en ze stookten de
oven gloeiend heet. En ze bakten, bakten, tot hun
rode Wangen nog roder werden.
Oök bij de slager kwamen ze.
Daar sneden ze het vlees, daar hakten ze de soepbeentjes en daar stopfen ze de worstjes rond.
En als dan de knecht van de slager zieh verslapen
had en 's morgens verschrikt de ogen uitwreef,
dan hingen de dampende worsten reeds lang in de
Winkel.
En het vlees was al afgewogen voor de klauten.
Zo kwam alles kaut en klaar.
Maar op een keer gebeurde er iets, dat heel erg
was. Luister maar !
De burgemeester moest een nieuwe jas hebben.
Die moest in een dag klaar. Daarom begon de
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kleermaker 's morgens al heel vroeg te naaien. Hij
zong er een vrolijk lied bij.
Maar toen het middag werd, kwam de zon door
het raam kijken. Het werd erg warm. De kleermaker begon slaap te krijgen. Zo nu en dan
knikkebolde hij even. De naald prikte Al langzamer
in de jas. En toen zakten zijn banden naar beneden.
De kleermaker sliep.
Maar zie, daar ging de deur zachtjes open. En
een kabouterhoof dj e kwam om het hoekje kijken.
En nog een, en nog een .. .
Wel negen kaboutertjes waren er.
Die trippelden zachtjes naar binnen.
Wip, wip, hipten ze op de tafel. En toen aan het
werk...
Het werd al avond, toen de kleermaker wakker werd.
Maar ... gelukkig ... de jas was keurig klaar. En
netjes geperst.
Je kunt begrijpen, hoe blij ons kleermakertje was.
Hij vertelde het voorval dadelijk aan zijn vrouw.
„Maar wie heeft dat dan gedaan?" vroeg de
vrouw.
„Ik weet het heus niet," zei de kleermaker.
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De vrouw was erg nieuwsgierig.
Ze dacht : „Ik wil töch weten, wie het gedaan
heeft."
En 's avonds, toen de kleermaker sliep, ging ze
heel stil naar zijn werkplaats. Die was boven, op
zolder.
Ze legde een broek, die half klaar was, op tafel.
Toen strooide ze de hele vloer vol groene erwten.
En toen ging ze achter de deur staan. Ze had een
lantaarntje onder haar schort. Ze luisterde .. •
Trip, trip, trip, trip, ging het op de trap.
De deur piepte zachtjes open.
Dat was een kaboutertje.
Op de trap klonken f luisterstemmetj es. Dat waren
de andere kabouters. Het eerste kaboutertje stond
al in de kamer. Het wilde verder lopen, maar toen
opeens ... boem ... roets
Daar viel het kaboutertje over de erwten, de trap
of en boven op de andere kabouters.
Roetsss, rolden ze naar beneden. Allemaal ! En toen
geschreeuw, gemopper, lawaai
Toen was alles opeens stil.
De vrouw was al naar de trap gesneld. Ze hield
. .
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het lantaarntje in de hoogte. Maar ze zag alleen
nog een puntmuts om de hoek verdwijnen.
Dat was alles, wat ze zag.
Na die tijd zijn de kabouters nooit weer teruggekomen.
En niemand heef t ze meer gezien. Dat is erg
jammer.
erMar is niets aan te doen. De kabouters komen
niet meer terug bij de mensen.
Nööit weer!
Uit: „Zonneschijn". 13e Jaargang.

H . KAAL.

17. Het begon met een. B.
Aaf j e zou gauw jarig zijn en ze had een verlanglij stj e mogen geven. Maar nu wilde het geval, dat
Aafj e eigenlijk niet goed wist, wät ze moest
vragen, omdat ze al zoveel had !
Als je in Aafj e's mooie, blauw-gelakte speelgoedkast keek, zag je alles op rij tj es staan en dan
zuchtte je bij de gedachte, dat däär nu nog iets
bij zou moeten komen.
En toch zou Aaf j e op haar verjaardag natuurlijk
wel het een en ander krijgen.
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Toen ze nu zelf niet goed wist, wat het zijn moest,
had vader plagend gezegd : „Nu, dan zoek ik het
wel uit, hoor !"
En na een paar dagen verklapte hij : „Aaf, ik weet,
wat het zal zijn ! Het begint met een B !"
Met een B ? Aafje zat er over te peinzen, wanneer
ze maar even tijd had, want ze was een nieuwsgierig, klein ding.
Zou het een boek zijn ? Maar ze had al zoveel
boeken
Ze praatte er met haar schoolvriendinnetje, Luus,
over.
Luus dacht, dat het misschien bloemen zouden zijn.
Maar weifelend schudde Aafje het hoofd.
„Een boomp j e in de tuin misschien ?" dacht de
juffrouw van haar klas.
Ze werd er natuurlijk ook wel mee geplaagd.
„Misschien een boterham ?" vroeg oom Jo, toen ze
hem om hulp vroeg. „Of een bril om goed te kunnen zien, als je leest of sch rij f t !"
Aafje lachte maar eens, maar eigenlijk vond ze dat
geplaag niets leuk. Het beste kon ze er nog met
Luus over spreken. Die bleef tenminste ernstig.
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„Het zou natuurlijk ook een bootje kunnen zijn,”
meende Luus op een morgen, maar toen schudde
Aafje weer het hoof d.
„Eerst je zwemdiploma halen, vöör je een boot
krijgt, meisje !" had vader altijd gezegd, en of scho on Aafje heus al aardig rondkrabbelde in het
water, haar diploma had ze toch nog niet.
Zo zochten ze iedere dag naar nieuwe woorden met
een B, zonder op to schieten. Oom Jo had een heel
rij tj e opgeschreven, maar hij wist net zo goed als
Aafje, dat het geen Baard zou worden, geen Brom
-toleng Bikopenr.
Gelukkig naderde de verjaardag nu ook gauw.
De nacht er vöör droomde Aafje, dat alle dingen,
die met een B begonnen, voor haar bed stonden en
wilden, dat ze een van hen uitkoos.
„Ik zal het worden !" zei een forse boom en stapte
zomaar, op zijn wortels naar voren.
„Hi-hi, ze heeft mij veel meer nodig !" piepte een
half -af gewerkte breikous.
„En mij kan ze öök niet missen !" Dat was een
dikke boterham, die dreigend op haar bed
afkwam.
57

„Als ze mij niet kiest, prik ik !” gilde een nieuwe,
glimmende blikopener.
0, wat kreeg Aafje het benauwd ! Alles kwam op
haar af, alles wilde tegen haar praten, haar dwingen om te triezen! Met een gil werd ze wakker.

En toen
was ze jarig!
He, he ! Ze zuchtte van blijdschap en ging zieh
gauw aankleden.
Beneden, in de huiskamer, waren haar stoel en
haar theekopje met bloempjes versierd. Er lagen
brief j es en een paar pakjes bij haar bordje. Echt
feestelij k ! En daar waren vader en moeder om hun
jarig dochtertje te feliciteren.
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„En nu öns cadeautje !” zei vader, toen de brief j es
gelezen en de pakjes opengemaakt waren.
"
„Het cadeautje, dat met een B begint
Hij nam Aaf j e mee naar buiten, de tuin door, naar
het kleine schuurtje, dat achterin was. De deur
ging open en wat denk je, dat Aafje daar zag
staan?
Een bokje
Een snoezig, spierwit bokje, met heldere oogjes en
een parmantig kopje !
Ze was er dolblij mee en viel vader en moeder om
de hals.
„Ja," zei vader, „nu moet ik je nog zeggen, dat de
bok eigenlijk maar een half cadeautje is ! Als hij
groot en sterk is geworden, krijg je er van ons een
mooi, klein wagent j e bij. Een bokkenwagen ! Een
bokkenwagen ! Dat begint ook al met een B. Je ziet
die tegenwo o rdig haast niet meer, maar wij hebben
het maar wät f ij n gevonden, er eentje te hebben,
toen we klein waren. Ik denk, dat het jou ook wel
bevallen zal."
Natuurlijk tracteerde ze die dag op school. En
iedereen was even nieuwsgierig om te weten, wat
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het cadeautje, dat met een B begon, nu eigenlijk
was geworden.
Uit: „Het nieuwe
Omnibusboek".
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I. DE BOER-VAN STRIEN.
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18. Raadselrijm.
't Is in de vrouw,
Ma'ar niet in de man;
't Is in de kroes,
Maar niet in de kan;
't Is in het varken,
Maar niet in het spek;
't Is wel in je rug, maar niet in je nek.
61

19. Van een gouden en een zilveren bij 1.
„Moeder," vroeg Frans, „vertelt u ons nog een
verhaal, voor we naar bed gaan?"
Ria was in de zijkamer met haar poppen aan het
spelen. Nauwelijks hoorde ze het woord „verhaal",
of ze kwam er al aanhollen.
„Ja, ja, moeder, verteilen !"
Moeder lachte. Ze legde haar handwerk neer.
Frans kroop op de leuning van moeders stoel en
Ria ging op het krukje zitten.
„Een sprookje of een fabel ?" vroeg moeder.
„Een sprookje !" riep Ria. Maar Frans vroeg:
„Wat is dat, moeder, een fabel ? Een fabel hebt u
ons nog nooit verteld."
„o ja, hoor," zei moeder, „ik heb jullie al heel veel
fabels verteld. Of heb ik soms niet verteld van de
stimme aap en het dwerghert. En heb ik niet verteld van het konijn en de schildpad, die een wedstrijd hielden ? Dat waren fabels. Als ik een verhaal vertel, dat helemaal alleen over dieren gaat,
en als de dieren in dat verhaal praten als mensen,
dan is dät een fabel."
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„

Wat kent u dan veel fabels, moeder ! U vertelt zo

vaak van Bieren. Hoe kent u die verhalen toch allemaal ?”
„Die heb ik horen verteilen van mijn grootmoeder,
toen ik een klein meisje was. Die kende heel veel
verhalen. Bijna iedere dag ging ik bij haar zitten
en dan vertelde ze maar. En ze wist zoveel verhalen over dieren. Ik geloof, dat ze bijna alle fabels
kende. Maar ik heb veel van die verhalen goed
onthouden en da. rom kan ik ze nu aar., allie verteilen."
Frans ging nog eens wat makkelijker zitten. „Vertelt u nu weer van de slimme aap of van het aardige dwerghertj e ?" vroeg hij.
„Nee, vandaag een sprookje, moeder," riep Ria.
„Het is immers mijn beurt om to kiezen vandaag?
Vertelt u nu weer een verhaal over mensen."
„Ja," zei moeder, „Ria heeft gelijk, de laatste keer
heeft Frans gekozen. Ik zal dus nu weer een vermaar het is töch
haal over mensen verteilen
een sprookje. De dingen, die in fabels en sprookjes
gebeuren, gebeuren nooit echt. Dat weten jullie
wel. Maar daarom zijn het toch geen flauwe ver63

haaltjes. De mensen, die de sprookjes be dacht hebben, bedoelden er altijd iets mee. Ze wilden zeggen:
denk er maar om, als je lelijke streken be denkt,
word je daarvoor gestraft. Ze wilden ook vaak
zeggen: als je eerlijk bent, word je beloond. Luister maar naar het sprookje van de gouden en de
zilveren bijl. Dan zul je begrijpen, wat ik bedoel.
Dat verhaal heb ik ook van mijn grootmoeder gehoord en ik vond het erg mooi.
Er was Bens een vrouw, die heel oud en heel arm
was. Ze woonde helemaal alleen in een klein huisje
in een dorpje. Er was niemand, die voor haar
zorgde. Het vrouwtje ging federe dag naar het
bos. Daar zocht ze takken bij elkander en dor hout.
Dat verkocht ze aan de mensen in het dorp. Ze
kreeg er geld voor en voor dat geld kocht ze eten.
Op zekere dag zag het oude vrouwtje een boom,
die een heleboel dorre takken had. De boom stond
aan de rand van het water. De takken hingen over
het water heen. Ze ging terug naar het dorp en
vroeg de bijl van haar biturvrouw to Teen. Het was
een oude, lelijke bijl, maar je kon er toch nog wel
mee hakken. Het vrouwtje liep weer terug naar
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de boom aan de rand van het water. Ze begon te
hakken, zo flink als ze maar kon. Ineens gleed ze
uit. Ze kon zieh nog maar juist vastgrijpen aan de
boom. In haar schrik liet ze de bijl los. 0, vreselijk,
de bijl viel in het water ! En het was een geleende
bijl. Wat moest ze beginnen? Wat zou haar buurvrouw boos zijn!
Van narigheid begon het vrouwtje te huilen. Die
arme, oude stumperd, ze had al zoveel zorgen en
nu kwam er nog een nieuwe zorg bij
Ineens hoorde ze vlak bij zieh een geluid. Ze keek
op en ze zag, hoe er een man opdook uit het water.
Het was een grote, sterke man met een zwarte
baard en zwarte wenkbrauwen. Maar hij had
vriendelijke ogen.
Het vrouwtje schrok niet, want ze begreep dadelijk, dat dit een geest was, die in het water leefde.
Er zijn immers ook berggeesten? Daar had het
vrouwtje vroeger vaak over horen vertellen. Dit
zou dus wel een „watergeest" zijn!
„Waarom huil je zo, oud vrouwtje?" vroeg de man
vriendelijk.
Ze vertelde hem alles en hij knikte haar eens toe
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en zei : „Wacht maar, ik zal je bijl wel halen. Ik
kan heel goed duiken." Hij verdween onder water
en kwam even later terug met een prachtige, gouden bijl.
„o nee," riep het vrouwtje verschrikt, „dat is mijn
bij 1 niet. Het was maar een oude, lelijke bijl !"
De man dook opnieuw en nu kwam hij boven water
met een zilveren bijl. Hij legde de zilveren biji
naast de gouden bijl aan de rand van het water.
Hij keek het vrouwtje vragend aan.
„Nee, nee," riep ze bedroefd, „die is het öök niet.
Ik zei toch, dat het een oude bijl was?"
Toen dook de man voor de derde keer. En ditmaal
bracht hij haar de oude bijl. Het vrouwtje was toch
zö blij. Ze bedankte hem wel tien maal. En de gouden en zilveren bijl liet ze liggen. Die waren immers niet van haar.
„floor eens," zei de man, met een zware stem, die
tech vriendelijk Monk, „je bent een eerlijk mens,
je verdient geholpen te worden. Ik weet, dat je
heel arm bent. Ik weet, dat je nog hard werken
moet. En je hebt tech niet gejokt om de gouden
bij 1 te krijgen. Daarom mag je de gouden en de
66

zilveren biji ook meenemen. Ik geef ze aan je."
En weg was hij al ! Hij verdween onder water en
het vrouwtje zag zelf s geen puntje van zijn zwarte
baard meer!
Ze riep en ze riep, want ze wilde hem bedanken.
Maar hij kwam niet terug.
Toen pakte het vrouwtje de bij len op en ze liep
terug naar huis.
Ze verkocht de gouden bij l en de zilveren bij l vo o r
heel veel geld aan rijke mensen. Ze kreeg er zöveel
voor, dat ze nooit meer behoefde te werken. Iedere
dag kon ze nu voldoende voedsel kopen.
Begrijpen jullie, hoe blij ze was ? En vooral
hoe dankbaar ! En zie je nu wel, dat je uit die oude
sprookjes iets leren kunt? Je kunt leren, dat eerlij ke mensen vaak beloond worden. Eerlijk duurt
het langst, zoals mijn grootmoeder altijd zei."

20. Naar de grote stad!
Annekein
verhuizen. En niet zo maar, van het
gg
ene huis naar het andere huis, nee, Anneke ging
verhuizen van de ene stad naar de andere stad, van
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een kleine stad naar een grote stad. Dat was een
hele gebeurtenis
Vader had een brief gekregen en daarin stond, dat
hij naar een ander kantoor was overgeplaatst,
naar een kantoor in de grote stad.
Anneke en haar twee broers vonden het fijn ! Wie
zou dat nu ook niet fijn vonden?
de grote stad,
Eerst een lange treinreis en dan
waanze nog nööit geweest waren. Een nieuw huis
en een andere school ! Het was allemaal even leuk
Moeder vond het ook fijn, want moeder had in die
stad gewoond, toen ze nog een klein meisje was.
Ze wilde er graag weer wonen.
En vader vond het öök fijn, want op het grotere
kantoor ging hij meer geld verdienen.
„En dat komt prachtig uit," zei vader, „want de
kinderen worden zo groot, ze gaan al veel geld
kosten."
Ze waren dus alle vijf blij met de verhuizing en je
kunt je voorstellen, dat het een vrolijke familie
was, die op een goede dag in de trein stapte.
De reis duurde lang. Maar de kinderen verveelden
zieh geen ogenblik. Ze zagen heuvels, bossen, wei68
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den, rivieren, meren en landerijen. Steeds was het
landschap anders. 0, wat was dat mooi allemaal !
De trein stopte bij veel stations. De kinderen lazen
de namen van de plaatsen, waar de trein stopte.
„Het is net een aardrijkskunde-les," vond Frits.
Ze aten onderweg de boterhammen op, die moeder
had meegenomen. En ze kregen ook een lekker glas
limonade. In de trein was een keiner met een net,
wit jasje aan. Die bracht rond, wat de mensen bestelden.
Eindelijk
eindelijk kwamen ze in de stad. Ze
waren erg moe. Ze verlangden alle vijf naar rust.
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Maar ze hadden natuurlijk hun nieuwe huis nog
niet in orde. De verhuiswagen zou de volgende dag
er pas zijn. Daarom bleven ze de eerste nacht in
een hotel logeren.
Met een taxi gingen ze van het station naar het
hotel.
Anneke had erge slaap, maar ze zag toch nog, hoe
vreselijk druk het in de stad was. Wat een mensen
en wat een auto's ! En wat veel fietsers reden er
op de weg!
Toen ze klaar waren met eten, gingen ze allemaal
gauw naar bed, vader en moeder ook. Ze rolden
bijna om van de slaap.
„Wat is zo'n treinreis toch vermoeiend," zei vader.
De volgende dag was er een heleboel werk to doen.
Het huis moest worden schoongemaakt en de meubelen waren ook gekomen. De volgende week zouden de kinderen, Piet en Frits en Anneke, weer
naar school gaan. Tjonge, wat hadden vader en
moeder het druk
P ehalve de verhuizers waren er nog een paar
werksters en zo hadden ze na een paar dagen de
woning toch op orde.
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21. In het postkantoor.
„Anneke," zei moeder, „vader gaat met de jongens
naar het Stadhuis en jij mag met mij mee boodschappen doen. Korn maar ! We gaan op de fiets.
Eerst naar het postkantoor. De fiets is juist gekomen." Vader keek een beetje bezorgd.
„Zou je dat wel doen ?" vroeg hij. „Zou je wel met
de fiets gaan ? Het is zo druk, daar ben je nog niet
aan gewend. En je kent de weg nog niet zo goed."
Moeder lachte.
„De weg ken ik zeer goed, hoor ! De buitenwijken
zijn wel nieuw, maar in de stad is het nog allemaal
precies zö, als toen ik klein was. En ik zal wel voorzichtig fietsen. Wees maar niet bang !"
Frits pompte de banden van moeders fiets goed op.
En daar gingen ze, hoor
heel gezellig met z'n
tweetjes, moeder en Anneke. Anneke achter op het
stoeltje.
Anneke vond het wel leuk om door de stad te fietsen. Op een fiets zag je alles veel beter dan in een
taxi. Je reed veel langzamer.
„Wat is het toch druk, he moeder !" zei Anneke.
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„Ik heb nog nooit zöveel auto's tegelijk gezien.”
„Ja", praatte moeder, „toen ik een klein meisje
was, was het hier lang niet zo druk. Je zag toen
ook veel minder fietsen."
„Wat gaat u doen op het postkantoor?"
„Ik heb van Opa
en Oma een mooi
cadeau gehad voor
mijn verjaardag.
Opa en Oma hebben mij geld gestuurd om iets to
kopen voor het
nieuwe huis. Opa is
in zijn woonplaats
naar het postkantoor gegaan. Daar
gaf hij het geld aan
de man achter het loket, en op een papier schreef
hij voor wie het was en waar het geld heen moest.
Dat papier is gisteren gekomen. Het heet een
postwissel. Als ik nu hier in het postkantoor aan
de man achter het loket de postwissel laat zien,
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krijg ik het geld, dat Opa op het postkantoor
bracht. Mooi is dat, he?"
„Maar u bent nog lang niet jarig ! Over twee weken
pas," zei Anneke.
„Ja, maar Oma en Opa dachten, dat ik het wel leuk
zou vinden om na vast wat to kopen voor het
nieuwe huis."
„En wat koopt u er voor?" vroeg Anneke nieuwsgierig.
„Dat zul je straks wel zien. We gaan het samen
uit oeken. Nu zijn we bij het postkantoor...zö...
stap maar of !"
Het postkantoor was een groot gebouw met een
hoge stoep.
Moeder zette de fiets op slot. Anders zou hij wel
eens gestolen kunnen worden.
Toen gaf ze Anneke een hand en samen gingen ze
naar binnen.
Wat een geweldige, grote zaal was daar in het gebouw. En zo höög ! Rondom waren toonbanken.
Boven de toonbanken was dik gaas. Net kippen
-gas,mrdnheliktgropeningen.

z
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En in het gaas waren loketten. Net kleine raamp j es, vond Anneke. Achter ieder raamp j e zat een
mijnheer achter een grote tafel. En boven ieder
raampje hing een bordje met letters erop.
Het waren grote letters. Anneke kon best lezen,
want ze zat al in de derde klas. Maar het waren
vreemde woorden. Daarom kon ze de woorden toch
niet zo makkelijk lezen, weet je.
„Postwissels" stond er op een bord. Anneke wist
nu, wat dat betekende.
„Postzegels" stond er op een ander bord. Dat begreep ze ook wel.
Er was ook een bord waarop stond : „Postpakketten".
Anneke liep langs de toonbanken en probeerde de
woorden van alle bordjes te lezen.
„Telegrammen. In-lich-tingen ! Inlichtingen, oef !
Dät was een moeilijk woord !" Anneke keek eens
om. Nu was moeder aan de beurt bij het bordje
„Postwissels". Anneke liep gauw terug. Moeder
liet de postwissel van Opa zien. Ze moest haar
naam op de achterkant van de postwissel schrijven
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en toen vroeg de mijnheer achter het loket of ze
een persoonsbewijs had.
Moeder zocht in haar tasje. Ze liet de mijnheer een
kaart zien, waarop haar foto en haar naam stond.
De mijnheer knikte en hij gaf moeder het geld, dat
Opa aan haar gestuurd had.
„Waarom wilde die mijnheer uw persoonsbewijs
zien?" vroeg Anneke.
„Die mijnheer moet zeker weten, dat ik het ben.
Anders kon er wel eens een ander komen met de
postwissel. En dan zou ik het geld niet krijgen. Op
die kaart staat geschreven dat ik heus mevrouw
De Hoog ben, begrijp je? Die kaart gebruik ik
altijd, als ik iets van het postkantoor ga halen. En
nu staat er ook nog op, dat we verhuisd zijn. De
mijnheer weet dus heel zeker, dat hij mij het geld
mag geven."
„haar als u nu toch de postwissel van Opa hebt..."
„Die postwissel kan ik wel verloren hebben. En de
postbode kan de postwissel ook wel eens verkeerd
bez orgd hebben."
0, ja, nu begreep Anneke het goed.
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„Moeder, toe, vertelt u nu, wät u gaat kopen voor
het nieuwe huis?”
„Stap maar gauw op de fiets," lachte moeder, „we
gaan naar een warenhuis. En wat denk je, dat we
gaan kopen ? Rieten stoelen en een tafel voor onze
nieuwe tuin."

22. Inkopen doen.
Het warenhuis lag in een drukke winkelstraat. 0,
wat stond Anneke verbaasd te kijken. Wat een
groot en hoog gebouw ! Moeder en Anneke gingen
door een draaideur binnen. Nu keek Anneke haar
ogen uit. Dit was dus een warenhuis. Hele rijen
toonbanken naast en achter elkaar. Aan iedere
toonbank kon je wat anders kopen. Het waren
eigenlijk verschillende winkels in een gebouw bij
elkander. Moeder en Anneke gingen naar de afdeling : tuinmeubelen. Anneke keek overal rond. E r
was zoveel te zien, dat zij moeder haast vergat.
0, en daar in de hoek stond een schattige poppenwieg en een kleine poppenwagen. Vooral de wieg
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vond Anneke erg mooi. Zij had een kap, die omhoog en omlaag kon.
Ze ging vlug weer naar moeder.
Moeder had juist haar keus gemaakt. Ze had vier
stoelen en een mooie, ronde tafel gekocht.
Moeder sprak af, wanneer de meubels in het
nieuwe huffs gebracht zouden worden.
„Moeder," zei Anneke heel zachtjes, „moeder, kijk
daar staat zo'n snoezig wiegje."
eens
Moeder keek eens naar Anneke en ze keek eens
naar het wiegje.
„Weet je wat," zei moeder, „de tuinmeubels zijn
goedkoper, dan ik dacht. Ik hou nog wat over van
het geld van Opa. Daarvoor zullen wij voor vader
en de jongens een verrassing meenemen. En dan
mag jij het wiegje hebben
als het tenminste
niet to duur is."
De prijs viel mee en moeder kocht het wiegje.
„ Mdär Anneke," zei moeder, „het wiegje wordt
thuis bezorgd gelijk met de stoelen en de tafel. Zölang moet je geduld hebben."
Anneke vond dat natuurlijk goed. Ze was toch zö
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blij, dat ze het mooie wiegje van moeder gekregen
had.
Toen ze naar buiten liepen, gaf ze gauw een kneepje in moeders hand.
„Dank je wel, moeder," zei ze zacht.
Moeder lachte en zei : „Je moet zeggen : dank je
wel, Opa en Oma !"
„Het was toch geld van üw cadeau !" vond Anneke.
„Maar wat er over bleef, dat was voor ons allemaal. Nu hebben we met zijn vijven plezier."
Anneke keek eens naar moeders gezicht. Moeder
had echt plezier, dat kon je goed zien. Ze keek zo
blij.
„We hebben toch maar een fijne moeder," dacht
Anneke, terwijl ze op de fiets klom. „En een f ij ne
vader ook," dacht ze bij zichzelf.
Ze fietsten nu door de drukke straat.
„Dit is de drukste winkelstraat van de hele stad,"
vertelde moeder.
Nu, dat kon je wel zien, vond Anneke.
Het was er zö vol. Op de trottoirs liepen de mensen
heel langzaam, omdat het zo vol was. En langs de
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kanten van de trottoirs stonden rijen auto's geparkeerd.
Er was geen een gewoon huis in de straat. Het
waren allemaal winkels. Grote en kleine winkels.
Je kon er speelgoed kopen en kleren en potten en
pannen en chocola en bloemen.
Anneke dacht : „Misschien is er op de hele wereld
wel niets, dat je hier niet kunt kopen."
Moeder kocht een paar heel fijne sigaren voor
vader. Ze kocht voor Frits een auto, die je kon
opwinden en voor Piet een tekenboek. Zo kreeg
ieder wat.
„Ja," zei moeder, „maar het is niet alle dagen zo'n
groot feest, hoor ! Als alles weer zijn gewone gang
gä,at, moeten we allemaal heel zuinig zijn. Dat kun
je best begrijpen. Je bent al zo groot. Zo'n verhuizing kost een heleboel geld."
Even later fietsten ze over de drukke straatweg
naar huis.
•
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23. Raadselrijm.
Zeven mussen zaten
In een boom to praten
Over hun plezier.
Maar een schot — och heden !—
Viel er van beneden,
En -- dat trof er vier.
Lieve kinderen, zeg eens even,
Hoeveel mussen er zitten bleven !
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