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I een mooien zomermorgen zit IIanneli,
de kleine Zwitsersche kantwerkster voor
hair tafeltje op den grooten weg druk to
werken. En joist char zit zij, en een eind
verderop Grootmoeder, omdat de weg leidt
naar di en grooten,,e
beroemden waterval di
hoog van den sneeuwtop der Jungfrau
1
komend, zich door een ronde opening in
cen rots heen ivringt, om kokend en bruisend en schuimend
zijn we" door het dal to vervolgen . En alle vreemdelingen, die
in dat gedeelte van Zwitserland vertoeven, willen hem zien (lien
merkwaardigen val, zooals hij zich daar met woest geweld heenbreekt door de stecnmassa, in wolken van schuim hoog weer
opspattend, en moeten daartoe den grooten weg volgen, waar
IIanneli voor haar tafeltje zit to kantwerken . En telkens
wanneer er wcer een nieuw troepje reizigers voorbijkomt hoort
men 'de klosjes van het kantwcrk ijvrig heen en weer gaan en
Hanneli's zachte, vriendelijke stem vragen : „twee francs per
meter maar ; toe, koopt u wat van mijn kant ."
En de vreemdelingen hebben schik in het kleine meisje met
haar groote donkerblauwe oogen en bruine krullende haren,
dat daar zoo vlijtig zit en al zulke mooie kant kan ;
waken
maar bijna niemand koopt toch iets van haar . Zij zijn ook op
hun langen weg door het dal al zoovele kantwcrksters voorbijgekomen !
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,,Twee francs per meter maar ; toe koopt a wat van mijn
kant ! "
En vlug, zoo vlug, dat men het niet volgen kan, laat
IIanneli haar klosjes door elkaar rollen, trotsch er op, dat zij al
zulke mooie patronen werken kan . En Hanneli weet ook wel,
dat, wanneer zij niet hard meewerkt, Grootmoeder onmogelijk
alleen den kost voor hun beidjes verdienen kan . Grootmoeder
zit een Bind verderop voor haar tafeltje ; haar oude, moede
oogen moeten zich inspannen bij het werk en haar vingers
beven, maar toch moet ze maar voort aan haar kanten ; hoe
zou zij anders genoeg kunnen verdienen om met IIanneli van
to leven ! Toen haar dochter, I--Ianneli's moeder, een paar
jaren na haar man ook stierf, had zij Hanneli bij zich in haar
huisje genomen en beloofd voor haar to zorgen . haar het was
zoo heel gemakkelijk niet om met kantwerken genoeg to verdicnen voor twee, en daarom had Ilanneli al heel jong ook mee
moeten helpen . Den heelen dag van dat de zon was opgegaan,
totdat zij onder was zat Grootmoeder maar voor haar kantkussen en of en toe moest zij de tranen even vegen uit haar
moede oogen, die er door de inspanning in gekomen waren en
moesten haar bevende vingers cens rusten in haar schoot . Zij
werkte voor de groote winkels in de steden, maar och, het
werk weed zoo slecht betaald ! En hoe zij ook werkte den heelen
langen dag door, zij kon toch nooit genoeg verdienen voor
zich en I-Ianneli. Daarom moest Hanneli, zoodra zij maar eenig
stuur had over haar kleine vingcrtjes ook mee werken, en moest
zij, evenals Grootmoeder in de zomermaanden met haar tafeltje
aan den grooten weg zitten, om to trachten haar kant aan de
vreemdelingen to verkoopen . En hoewel er niet zoo heel veel
verkocht werd, omdat er zoo veel kantwerksters langs then
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zelfden weg zaten, waren toch de zomermaanden nog de voordeeligste van het jaar . \Vat er dan extra verdiend werd,
bewaarde Grootmoeder voor de wintermaanden, waarin zij enkel
voor de winkels werkend, niet genoeg verdienen kon .
De zon scheen op then mooien zomermorgen al bijzonder
helder. Geen enkel wolkje was er to zien ; stralend en schitterend
staken de witte sneeuwtoppen tegen de blauwe lucht af .
1-lanneli kende ze alien bij de namen . Daar die hooge,
puntige, met den steilen rotskant, bijna loodrecht uit het dal
opstijgend was de Eiger, daarnaast de Monch ; ver boven hem
uitstralend de smetteloos reine Jungfrau met haar twee ijsspitsen,
de groote en de kleine Silberhorn . Dan in een lange, eindelooze
rij van ijs-en sneeuwtoppen, de Mittagshorn, de Grosshorn en
de Breithorn . Rudi, 1Ianneli's vriendje had haar al (lie namen
geleerd . Rudi kende die heele ijs-en sneeuwmassas op zijn
duimpje . lederen morgen, zoodra de eerste zonnestralen maar
even achter de bergen to voorschijn kwamen, ging hij met zijn
korven gevuld met kleine broodjes, in gezelschap van Rasco,
zijn Bernardiner bond en van Zwartkopje, de geit van Peters
kudde, naar boven, om bet brood to brengen naar het hotel,
dat vlak aan bet ijsveld van den Eiger gelegen, van beneden
heelemaal niet to zien was .
En als hij dan tegen den avond terugkwam in bet dal
waar hij en Hanneli woonden, deed hij haar allerlei verhalen,
van vat hij daar boven gezien had ; van de gemzen, die zoo
vroolijk rondsprongen van de eene rotspunt op de andere ; van
de arenden, die hoog over de sneeuwtoppen zweefden door de
kristalheldere blauwe lucht, van de gele en blauwe en witte
alpenbloemen, van de blauwe ijsgrot, van zijn vriend Peter, den
geitenhoeder, die met zijn kudde van zeventig geiten, daar heel

hood in het gebergte rondzww •e rft en zulke mooie liedjes op zijn
fluit kan spelen . En dan tclt Rudi met IIanneli nog eens weer

de centimes, die hij al bespaard heeft, om ook zoo'n fluit van
to koopen, maar waaraan er nor ; zoo velen ontbreken .
IIanneli is altijd blij en -,•roolijk als de lucht helder is en
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zij de bergen zien kan, waar Rudi met zijn broodkorven is
heengetrokken . Als zij de bergen viet is het net alsof Rudi
dichter bij haar is, dan wanneer zij heelemaal achter de wolken
verborgen zijn . Maar nu is de lucht klaar en schijnt de zon
helder en verlicht bet bruisende, schuimende water van de onstuimige beck, die door het dal heenstroomend, uitloopt in een
groot meer. En boven het zingende, huppelende, dansende
water fladderen de vlinders, de geeltjes en blauwtjes en witjes
in grillige kringen rond, en zuigen den heerlijken, zoeten honing
uit de blocmen langs de oevers. En druk en bewegelijk wippen
en springen de kwikstaartjes over denwe(
we,
r, en uitelaten vliegen
de vinken en sijsjes van den eenen tak op den andcren . IIet
is alles blij en zonnig leven .
Ilanneli kan het niet meer uithouden voor haar werktafeltje .
Ilet is haar niet mogelijk om langcr stil to zitten . Ze -,vil
meespringen en huppelen met het water en de vogels . Ze
hecft nu ook al drie uren bijna onbewegclijk daar zitten kantww•e rken, rnaar nu kan ze ook niet langer . En opeens duvet ze
haar kussen van zich of en danst een pair maal het tafeltje
rond en holt een eindje den weg op en weer terug, en probeert
in hoeveel sprongen ze aan den overkant van den weg kan
komen . IIc, dat is heerlijk, zoo eens vrij rond to fladderen
net als de vlinders . Dan gaat ze weer voor haar tafeltje zitten
en evil weer gaan werken ; maar neen, het gaat niet. Ze kan
niet, ze moct in beweging zijn, ze snakt er naar ; en haar
donkere blauwe oogen lijken nog veel donkerder als ze boos
zegt : „ik bedank je, hoor ; ik werk niet meer!" en vlug tippelt
ze bet smalle plankje over, dat als een brugje over de beck
gelegd is. En ze heeft er pret in, om de stukjes bout, die ze
in den stroom g ooit na to kijken en to zien hoe ze door bet
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water meegesleurd worden over allerlei puntige steenen heen,
en ze plonst met cen stok in hot water, dat het schuim haar
in het gezicht spat . Ileerlijk, verrukkelijk om eens een oogenblik niet to kantwerken, maar to spelen en net to doen wat je
wil, en heelemaal vrij to zijn .
En als IIanneli denkt aan ,vrij," komt er opeens een heel
ernstige uitdrukking op haar vroolijk gezichtje en gooit ze
plotseling haar stok weg en loopt het Bras over, tot ze komt
bij een paal met een bordje, waarop geschrevcn staat : „Levende
gemzen to zien voor 20 centimes."
En niet ver van then pail of staat een ruw getimmerd
houten hole met twee gemzen er in, een mannetje en een
vrouwtje. Heel veel moor plaats dan om vier stappen heen en
vier stappen tern ; to doen hebben ze niet en nog altijd maar,
hoewel ze nu al zes woken daar opgesloten zitten, kijken ze
verwonderd rond naar alle kanten en besnuffelen het houten
beschot gedurig en stooten er met de koppen tegen, omdat ze
maar niet begrijpen, waarom ze daar gevangen zitten en er
niet uit kunnen. En in-droevig zien ze dan elkaar aan, en
trillen over hun geheele lichaam, wanneer ze opzien naar de
hooge rotsen en de sneeuwtoppen voor zich, waar ze behooren
to zijn en waar hun kameraden in groote troepen rondzwerven
en rondspringen . Son-is staan ze uren lang maar onbewegelijk
to staren naar de hoogte, alsof ze niets anders zagen of
hoorden . ,Gemzeli's, ik kom bij jullie, hoor ! " roept I Ianneli als
ze haar vriendjes dicht tegen het houten beschot aangedrongen,
daar veer onbewegelijk ziet staan .
En zij steken de koppen tusschen de tralics om zich to
laten strelen door IIanneli, die zij zoo heel goed kennen .
Niemand kan zoo ;oed als zij, die altijd over haar kantwerk
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gebogen zit en hecle dagen gevangen is aan haar werktafeltje,
omdat ze nu al geld verdienen moot, voelen, hoe ongelukkig
de gemzen zijn, die gevangen zitten tusschen hun eigen hooge
rotsen, waar over zij behoorddn vrij rond to springen . - En
nu vandaag, nu de zon zoo holder schijnt en de lucht zoo moos
haar is en alles zingt, springt en vrij rondfladdert, heeft IIanneli
mcer dan ooit medelijden met hen .

,,Gemzeli's, ik ben bij jullie, hoor!" zegt ze en streelt hen
over den kop en zegt him heel zachtjes allerlei lieve woordjes .
Ilanneli voelt best, hoe bedroefd ze moeten wezen . Zij en
Rudi weten het . Rudi ook net zoo goed ; hij, die alle dagen
bovcn is in het gebergte en daar de gemzen vrij ziet rondloopen en ziet, wat een heerlijk leven ze daar hebben, weet het
ook . Van Rudi juist weet Hanneli, dat gemzen zulke gezellige
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dieren zijn, die in groote trocpcn met elkaar leven, dat zij zoo
behendikunnen
g
klinimen en in weinig sprongen, alsof zij
vliegen, het hoogste punt bereiken kunncn ; maar dat ze bij het
overtrekken van met snceuw bedekte ijsvelden weer heel voorzichtig zijn en al de splctcn, die met sneeuww • bedekt zijn, N\ - eten

to vermijden. Dat de zomer joist zoo'n heerlijke tijd voor hen
is, waarin zij zich volop to gocd kunncn doen aan de lekkcre,
saprijke alpcnplantcn, en aan wortclspruiten en alpenroosjes .
liaar dat, wanneer de herfst en de winter komen zij zich dan
maar mocten tevreden stcllcn met het lange Bras, dat bovcn de
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sneeuw uitsteekt en met allerlei mossen en korstmossen ; en dat
zij zonder zout niet levcn kunnen . En dan heeft Rudi haar ooh
dikwijls verteld, dat de jongen zulke allerliefste diertjcs zijn, met
een dichte, wollige, bleck vaalroode yacht, dat ze moeder overal
volgen cn dat zij een paar dagen na hun geboorte al even
behendig zijn als zij . En dikwijls heeft Rudi zelf gezien, hoe
een gemzenmoeder haar kindertjcs lcerde klautercn en springen,
en hen net zoo lang eenige sprongen voordeed, tot zij het
waagstuk ook durfden ondernemen.
En dat heerlijke leven hadden de arme gemzen, die daar
nu in het benauwde hokje opgesloten zitten, vroeger ook, totdat
ze op een ongelukkigen dag door Kasper, die later kids moct
worden en met zijn kameraden boven in het gebergte rondzwierf om de wegen terug to vinden, die hens gewezen waren,
gevangen werden . En nu zitten ze daar opgesloten in hun hok
en laat Kasper hen voor 20 centimes aan de vreemdelingen
kijken .
I-Ianneli en Rudi zijn er woedend om gc vveest op Kasper,
en Rudi heeft hem gezegd, dat het ,genieen" ran hens was ;
maar Kasper heeft hen uitgelachen en gezegd, dat ze flauwe
kinderen waren .
En iederen dag wanneer Rudi van boven komt, brengt hij
wat lekkere, geurige alpenkruiden voor de gemzen mee, en geen
dag gaat er ook voorbij of IIanneli gaat een praatje met lien
maken . En de gemzen, die erg schuw en bang zijn, wanneer
er menschen bij lain hok komen, zijn alleen rustig en blij,
wanneer Rudi en IIanneli komen. Dan steken zij de koppen
door de tralies heen en laten zich geduldig door hen strelen .
„Ik hoop maar niet, dat ze kindertjes hadden," heeft
IIanneli al dikww - ijls gedacht, „want dan hebben die geen moeder

om hun to lecrcn springen en klinimen en dan zijn die zeker
in den afgrond gevallen en dood ."
,,Gemzeli's, ik ben bij jullie, hoor," zegt I-lanncli opnieuw om
hen een beetje to troosten .
,Ik vind het toch zoo vrceselijk
naar, dat je zoo opgesloten zit . Ik ben ook dikN%-ijls bedroefd,
als ik zoo den geheelen dag maar hard moet zitten werken, en
haast nooit spelen kan . haar ik ben toch niet boos op Grootmoeder, poor, en jullie mogen ook niet boos zijn op haar,
hoor gernzeli's, want Grootmoeder kan het niet helpen, dat ze
alleen niet genoeg verdienen kan . Ze werkt al van 'sochtends
heel vroeg tot 'savonds ; ze kan niet meer doen . haar zie je,
ik ben wel heel verschrikkelijk boos op then naren Kasper,
die jullie gevangen heeft en voor geld laat kijken. - Floor
cens," en llanneli komt wat dichter bij en zegt heel zachtjes,
„ik ben stilletjes weggeloopen van mijn werktafcltje ; ik koit niet
lancr stilzitten, en
"
g ,,I-Ia, ha!" hoort IIanneli opeens achter zich lachen, en
omkijkend ziet ze Kasper, den lang opgeschoten achttienjarigen
jongen met zijn dom, suf bocrengezicht staan, zijn pet scheef
op, zijn beide handen in zijn broekzakken .
,,Ila, ha, vat zit je daar to praten met de gemzen? Je doet
net of het levende menschen zijn," en Kasper komt een pair
passen dichter bij .
Ilanneli schrikt even nu ze zoo onverwacht in haar vertrouwelijk praatje met haar gemzeli's gestoord wordt, en dat
flog wel door Kasper ; maar gelukkig schijnt hij toch niet verstaan to hebbcn, wat ze zei. Ze wordt bovendien altijd boos
wanneer ze Kasper zict. Ze kan het hem maar niet vergeven
dat hij die arme gemzen gevangen en opgesloten heeft, en hij lacht haar altijd uit, om alles wat zij doet en zegt .

,,Ze zullen wel niet veel begrijpen, van alles wat je hun
vertelt," zegt Kasper dan weer dom lachend !
„Ze begrijpen bet best, heel goed, hoor, nare jongen," zegt
1-lanneli, ,net zoo goed als levende menschen! Zij zijn veel beter
dan een heeleboel menschen en zie je, Kasper, ik vind bet maar
altijd even leelijk van je, dat je ze hebt opgesloten . Zie je
dan niet, hoe bedroefd ze er om zijn en hoe graag ze er uit
willen?"
,,Och wat! Ilet zijn maar dieren . Ze hebben bet best in
hun hok hier, net zooveel eten en drinken als ze maar lusten .
Je hoeft niet bang to zijn, dat ze er van doodgaan . Ben dier
is maar een dier, boor," en met een heel wijs gezicht keerde
Kasper zich log om en verdween \veer in huis .
Len oogenblik later zit 1Ianneli veer ijvrig over haar kantwerk gebogen en gooit de klosjes met ongeloofclijke vlugheid
door elkaar. Ze heeft een kleur van bet haastcn, bet is net
alsof zij voortgejaagd wordt en geen enkel oogenblik mag
ophouden . 1-laar dat komt omdat die Kasper haar zoo opgewonden hecft met zijn : „een dier is maar een dier." Hanneli
is er woedend om, en al begrijpt ze eigenlijk niet goed, wat
hij er nice meent, ze voelt toch wel, dat het minachting is van
Kasper. Ze houdt vccl meer van de gemzen dan van Kasper,
en de gemzen zijn toch maar dieren en Kasper is een mensch .
Ze vindt hem een akelige jongen . Grootmoeder heeft wel
gezegd, dat ze geen hekel aan hem hebben mag, want dat hij
zoo'n ruwe moeder heeft en een vader, die drinkt, en dat hij
niet beter weet, en dat zij, Grootmoeder eigenlijk medelijden
met hem heeft . Maar hoe zou ze nu nog medelijden moeten
hebben met Kasper, die de gemzen heeft opgesloten! Ze hegrijpt
heelemaal niet hoe Grootmoeder nu zoo iets zeggen kan .
2

Neen, zij heeft natuurlijk juist medelijden met de gemzen . \Vaarom
zou ze bet met Kasper hebben?
IIet is druk then morgen en ook den heclen middag op
den weg, en voortdurend ziet Ilanneli maar troepjes reizigers
bet bruggetje over gaan om naar de gemzen to kijken, die
schuw en angstig zoo ver mogelijk naar achteren teruggaan .
Ze zijn bang voor al die menschen, die zoo dicht bij lien
komen . Ze zijn bet niet gewoon, de gemzen, die daar hoog in
bet gebergte over hun eenzame rotsen vrij ronddwaalden.
I-Ianneli is altijd een beetje boos op de menschen die naar hun
gaan kijken .
,Ik wou, dat nieniand ze ging zien," heeft ze al
dikwijls tegen Rudi gezegd, „want dan zou Kasper ze wel weer
los moeten laten ."
j a, en vat heb je er nu aan om gemzen in ecn benauw - d
hok opgesloten to zien," zegt Rudi dan.
,Ze zijn juist zoo
mooi, als je ze ziet springen over de rotsen ; zoo is er toch
heelemaal niets aan ."
IIanneli verlangt, dat Rudi weer terugkomt ; ze heeft hens
zooveel to vertellen vandaag .
,,\V'af, waf, w •a f!" hoort ze opeens, en daar springt een
mooie groote I3ernardiner bond tegen haar op .
„I)ag Rasco, ben je daar!" zegt IIanneli blij ; en ze streelt
hct mooie dier over zijn breeden kop en ziet hem in de goedige
oogen . Heb je pret gehad met den baas?"
,,\Vaf," zegt Rasco, vat beteekent: ,ja, dolle pret," en bij
kijkt om en bolt dan veer terug, zijn baas tegen, die niet ver
meer of is.
En Hanneli springt hem achterna, haar vriendje nice to
gemoet.
,,O Rudi, ik ben zoo blij dat je terug bent ; de gemzen

hebben zoo'n akeligen dag gehad, en ik ben zoo boos op lien
naren Kasper."
,,Kijk eens," zegt Rudi, en hij laat haar een grooten bouquet
alpenroosjes zien en allerlei heerlijke alpenkruiden ; „voor de
gemzen meegebracht ." I -, n Rudi ziet met zijn lichtblauwe oogen
Hanneli stralend aan . „ Ik ben vandaag weer heel in de hoogte
bij Peter geweest, om hem brood en kaas to brengen, want hij
had bijna niets geen eten meer, en daar heb ik tocn al dit
kruid geplukt. Peter heeft toch veer zoo prachtig op zijn fluit
gespeeld, en hij heeft mij ook een wijsje geleerd . Ik, ik wou
toch maar, dat ik ook zoo'n fluit had!"
Rudi is een echte stevige, gezonde bergjongcn met een
frissche kleur, die in het klimmen en klauteren voor de gemzen
niet behoeft under to doen . Met zijn alpenstok en zijn sterke
bergschoenen met spijkers g aat hij de steilste hellingen op en
af. Hij vindt het altijd heerlijk, wanneer het veer tijd is om
Peter die heel in dc hoogte dicht bij de ijsvelden is met zijn
troep geiten, eten to brengen, want dan kan hij eerst naar hartclust klimmen en glijden langs de steile rotskantcn . Ilij en Peter
hebben er dan juist pret in om de hoogste en steilste punten
op to zoeken en daar dan samen to zitten praten . Peter, die
vijf maanden lang daar boven met zijn geiten blijven moot, ziet
soms in dagen geen enkel mcnsch, en is wat blij wanneer Rudi
hem weer eten kornt brengen.
,,Zeg, Hanneli," zegt Rudi, „weet je vat ik aan je Grootmoeder gevraagd heb, toen ik langs haar heen kwam?"
,,een, wat dan ? "
,,Of je eens met me mee mag, wanneer ik,Peter weer eten
moet brengen . Maar dan moet je klauteren, hoor! Ik zal je
Nvel helpen en Peter ook ."
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,,En wat zei Grootmoeder?" vroeg IIanncli met niet
heel veel hoop er op, dat Grootmoeder het goed zou vinden .
„ Je mag van haar," antwoordt Rudi blij .
En opeens heldert Ilanneli's gezichtje op, want dat juist is
nu het heerlijkste vat ze maar bedenken lean . Met Rudi en
Rasco mee naar boven ; cen heelen dag met hen mee, en eens
niet kantwerken, cens niet den heelen dag stil aan haar tafeltje
hoevcn to zitten, zelf voor de gemzen lekkere alpenplanten plukken
en Peter met zijn zeventig geiten daar eens zien en hem mooie
«wijsjes op zijn fluit hooren spelen !
,,O Rudi, wat heb je dat weer mooi bcdacht!" zegt Hanneli,
en ze danst met Rasco van louter pret net zoo lang in de
rondte, tot ze er duizelig van is.
Al pratend gaan ze nu het bruggetje over en staan even
later voor het hok van de gemzen . En als de dieren hun
vriendjes zien, komen ze dadelijk naar voren en eten gretig van
de heerlijke alpenplantjes, die Rudi voor hen heeft meegebracht .
En IIanncli streclt hen onderNN -ijl zacht over de koppen en vult
clan hun bakje met frisch water uit de beek . De zon heeft
ook den heelen dag op lain drinkbakje geschenen, zoodat het
water heelemaal lauw geworden is en gernzen hebben juist
behoefte aan frisch water .
,,Een besten dag gehad," hooren Rudi en IIanncli opeens ;
en grinnikend van plezier zien zij Kasper dicht achter zich
aankomcn . „Den heelen zomer zijn er niet zooveel vreemdelingen komen kijken naar de gemzen als vandaag . Ha, ha een
voordeelig dagje ; kijk cens!" En Kasper houdt zijn hand gevuld
met geld vlak voor Hanneli 's gezicht . ,Kijk eens ; het is toch
g
maar een voordeelizaakje
de dieren er op na to houden . Jet
is een beste inval van me geweest, al zeg ik het zelf." En

flog ecns wcer begint Kasper zijn geld to tellen . En als
IIanneli hem daar zoo ziet staan met zijn dom lachend gezicht,
grinnikend van genot over het bezit van zooveel geld en met
begeerige oogen elk geldstuk bekijkend, en ze ziet dan naar de
arme, opgesloten gemzen, die snakken naar hun vrijheid, krijgt
ze opeens zoo'n weerzin tegen Kasper en vindt ze hem zoo wrecd
dat ze zich onwillekeurig van hem afwendt . En nit voelt ze
ook opeens hoe geld, geld, w'aarvoor Grootmoeder en zij zoo
hard werken, omdat zij het zoo noodig hebben, ook een heel
leelijk iets worden kan, wanneer het verkregen is, zooals Kasper
het verkreeg, ten koste van eenig levend schepsel .
,,Elf francs!" zegt Kasper en zijn lichtblauwe oogen glanzen
en hij ziet IIanneli en Rudi aan met een uitdrukking van ,,vat
zeggen jelui daar wel van?"
Dan opeens komt er jets van den goeden kant in hem
boven, hij wil nict alles voor zich alleen houden ; hij wil er wat
van meedeelen . I?n naar Rudi gaand zegt hij : ,daar heb je er
ook twee francs van, - voor je fluit, weet je?"
Maar flog voordat Rudi tijd heeft gehad om het geld aan
to nemen of niet, roept IIanneli met een vuurroode kicur, en
bijna smeekend : „Rudi, je zult toch niets van dat akelige geld
willen hcbben ! "
,,Neen," zegt Rudi dadelijk beslist, ,ik wil het ook niet."
En hij gaat met Hanneli terug naar huis.
Kasper weet niet hoe hij het heeft ; hij begrijpt er nicts
van, en overbluft ziet hij het tweetal na . En hij kijkt eens
naar de twee francs, die Rudi niet heeft willen hcbben,, niet hceft
willen hebben voor zijn fluit, waar hij toch al zoo lang voor
aan het sparen is en wat zoo'n hartewensch van hem is . Ilij
begrijpt er niets van . Neen, dat gait zijn begrijp to boven .
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En als hij stom van vcrbazin, dan veer 1-lanneli nakijkt en
ziet hoc zij, voordat ze over het bruggetje verdwijnt hem met
haar donkerblauwe oogen vol verwijt aankijkt, draait hij onwillekeurig zijn hoofd om en komt er een akelig gevoel, iets
van schaamte, - maar hij wcet nict waarom, - over hem en met
zijn handen in do zakken slentert hij een Bind het smalle boschpad op .
,, ou, als jullie de twee francs niet hebben wilt," denkt
hij, „good, best, ik wil ze wel hebben, en kan ze best gebruiken ."
En Kasper wordt even boos ; hij heeft het zoo goed gemeend ;
hij had willen maken, dat Rudi daardoor eerder aan zijn fluit
had kunnen komen . ,Goed, best," denkt hij veer, „dan laat
je hct maar ." En hij grijpt naar het geld in zijn zak, maar laat
bet dadelijk weer los, net alsof het hem brandde in de hand .
,,Dat akelie
g
eld!" had Ilanneli, vuurrood van verontwaardiging gezegd, terwijl ze met haar donkerblauwe oogen
Kasper vol verwijt aanzag . Akelig geld? Waarom akelig?
0, nou bcgrijp ik het, zegt hij dan opeens glimlachend, ,onidat
het van de gemzen is . Ja, juist, nou begrijp ik het . Ze zijn
er zoo boos om, dat ik de dieren gevangen heb en ze voor
geld aan de mcnschen laat zicn, en nou willen ze er niets van
hebben." En Kasper wil er hard om lachen, maar het gait
toch niet van harte . En er komt ecn ernsti ;e uitdrukking op
zijn gezicht en heel stil, blijkbaar zonder iets to zien van wat
er om hem heen is, zoo is hij in gedachten, gaat hij het bosch
dieper in. ,Dus," denkt hij, ,ze willen het geld niet, en toch
zou hij zoo graag zijn fluit hebben ." En zonder het zelf to
merken staat Kasper stil, en staart hij onbewegelijk een heelen
tijd naar den grond .
,Daar heb ik geen begrip van," zegt hij
clan opeens hardop. En zachtjes voortgaande is het net alsof

er toch langzarnerhand lets in zijn bot, stomp hoofd opheldert,
alsof er in zijn hart lets opengaat, of er lets wakker wordt,
langzaam, lets vat hij heelemaal niet vermoedde dat er was,
vat heel in de diepte sliep en begraven lag . En lets van het
licht dat glanst in I-lanneli's donkerblauwe oogen valt nu ook in
zijn hart. „Ja, ja," zei hij zacht, alsof hij wakker werd uit een
droom, „zoo is het : ze evil het geld niet, omdat het van de
gemzen komt . Ik dacht niet, dat er zoo lets bestond in de
wereld." Zoo iets goeds en moois, bedoelde hij . En als hij het
smalle boschpad uit is, staat hij voor een groote, open plek en
ziet hij hoe de zon, die is ondergegaan de bergtoppen prachtig
rood en goud verlicht. En heel hoog in de boorntoppen hoort
hij de spreeuwen een mooi lied zingen . En hij kijkt verwonderd
rond . Vroeger zag hij die dingen niet en hoorde ze niet . En
flog half als in cen droom gaat hij naar huis terug .
En lang nog voordat hij zijn armoedig huisje bereikt heeft,
hoort hij al in de verte Vader, die weer dronken thuis gekomen
is, vloeken en tieren en hoort hij Moeders ruwe stern daarboven
uit. Dat was Kaspers thuis . Met een heel diepen zucht, gaat
hij stil naar binnen en kruipt, zonder dat ze er beneden lets
van merken in zijn bed op den zolder .
Nauwelijks is den volgenden morgen de zon op, of Rudi,
Ilanneli en Rasco zijn op weg naar boven . Hanneli was al om
vier uur wakker geweest ; ze kon onmogelijk langer slapen . Ze
was dan ook zoo blij ! Want wat was er heerlijkers to bedenken,
dan een heelers dag met Rudi er uit op to trekken, net to doen
vat je maar prettig vindt en heelemaal niet to hoeven kantwerken ?
,,een, klosjes," zcgt IIanneli met zoo n echt vergenoegd
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gezicht, als ze opstaat en ze haar kantkussen aanzict, „jullie
hebben vandaag vacantie, hoor . Je hoeft heelemaal niet to
werken. Verrukkelijk, he?"
Grootmoeder heeft ook schik in de pret van Hanneli . „Dan
zal zij maar wat harder werken vandaag," denkt ze, ,het kind
moet toch ook eens wat hebben, het moet altijd zoo hard werken
en het is toch nog zoo jong ." Grootmoeder vindt het naar
genoeg voor Hanneli, maar ze kan er ook niets aari doen, hoe
graag ze zou willen. Ze moeten toch kunnen leven samcn .

Hct oudje hceft twee heerlijke boterhammen met kaas voor
IIanneli ingepakt en nog vat peren er bij gedaan voor haar
en P udi .
,,O, Oudje, vat ben je toch goed!" zegt Hanneli, als Grootmoeder haar zak volstopt met de peren . ,Ik zal een groote
bouquet alpenbloemen voor je mee brengen, hoor . Ben je daar
niet blij mee ? "
Of Grootmoeder er blij mee zal zijn! Toen ze jong was is
ze ook dikwijls boven geweest op de sneeuwvelden en heeft ze
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alpenbloemen geplukt ; maar nu
kan ze niet meer zoo hoog komen .
Met haar hand aan haar voorhoofd om haar oude, moede, af_
gewerkte oogen tegen de felle
zonncstralen to beschutten, kijkt ze
bet tweetal na, dat er zoo moedig
en vroolijk op uittrckt, vooraf?'~'
~f01r•
gegaan door Masco, die ook al
niet wect wat hij van uitgelatenheid doen zal, en in wijde kringcn
telkens om hen heen springt en dan weer een heel eind vooruit bolt .
Hct Ian(-e, smalle dal zijn ze weldra door en nu bcgint het
klimmcn .
,Nou maar langzaam loopen," zegt Rudi, die van
klimmen verstand heeft en this weet, dat vie niet to hard van
stal loopt, bet 't langst volhoudt . IIanneli doct precies vat
Rudi zegt, ncernt haar stappen net zoo groot als de zijnen en
volgt hem bij al zijn omwegjes, die hij al gaande maakt .
,,Kijk," zegt Rudi even stilstaand, ,zie je daar heel in de
hoogte, bij die kleine sneeuwpunt een klein, donker plekje?
Daar moeten we zijn, dat is het huis ."
IIanneli vindt bet heerlijk ! Ze wou wel, dat de weg flog
tweernaal zoo ver was, of liever dat er nooit een eind aan

26

kwam en dat ze maar altijd met Rudi door kon gaan . Al
stijgend houden langzamerhand de boomen op ; alles is nu kaal ;
een heel dun, schraal laagje gras en mos bedekt de rotsen nog
rnaar .
,,Ik wou toch maar, dat we nu bij de sneeuw waren," zegt
I-Ianneli, ,het is net of je er zoo dicht bij bent en toch is het
nog zoo ver ." Maar lang duurt het toch niet meer, of daar
staan ze bij de eerste sneeuw, een groote plek, die langzaam
afgeschoven is en midden tusschen het groene mos ligt . Hanneli
moet er eens door heen loopen, en maakt een paar groote
sneeuwballen, die ze naar Masco gooit, die dolle pret heeft en
de ballen overal heen naspringt . - En nu worden de sneeuwplekken hoe langer hoe grooter, totdat eindelijk Rudi en Hanneli
midden tusschen een hoogen muur van sneeuw in loopen .
,,Dit pad," zegt Rudi, ,is pas sinds een paar weken vrij
gekomen . Wel honderd werklui zijn naar boven gestuurd orn
de sneeuw weg to spitten en den weg begaanbaar to maken .
Er is nooit zoo lang sneeuw hier 'szomers nog geweest ."
Ilet wordt koud daarboven ; een ijzige wind waait om hen
heen, en Hanneli doet haar wollen dock wat stijver om .
,,Vat wordt het vreeselijk koud hier!" zegt ze huiverend .
„ Ja, dat komt, omdat er een groote wolk aan komt drijven .
Kijk maar, daar komt hij al heel dicht bij, kijk," en opeens
staan P udi en Hanneli er midden in, alsof ze in een dikke mist
zijn en zien ze niets, zelfs Rasco niet, die toch vlak voor hen
staat .
,,Kunnen we nu heelemaal niets meer zien?" vraagt I-lanneli,
erg teleurgesteld .
,,O, die wolk gaat gauw weer voorbij," zegt Rudi .
En wezenlijk, plotseling verdwijnt hij veer, en komt de zon

-%vveer to voorschijn en IIanneli, die eerst in schemerdonker was
en zelfs niet wist, waar ze was, ziet nu opeens de heele
omgeving stralend in Ihet zonlicht . En ze moest even de oogen
dichtknijpen, zoo hel en oogverblindend scliijnt de zon op de
snecuw.
,,Vat
is het bier mooi," zegt ze . Zoo ver als ze maar
zien kan is het niets dan sneeuw en ijs nit om hen heen, den
eenen top veer boven den anderen uit, tot hoog in de lucht .
Geen huizen, geen menschen, niets meer om lien heen dan maar
snecuwvelden.
En als ze een kromming van het pad omgaan, blijft Hanneli
opeens verrast stilstaan . „Neen maar, o, Rudi kijk toch eens
hoe prachtig, daar is een heel veld met bloemen ." En tusschen
die kale steenmassa's en de onafzienbare ijsvelden bloeien de
prachtigste alpenbloemen ; een weelde van de verrukkelijkste
kleuren . Roode alpenroosjes, donkergele arnica, witte anemonen,
diepblauwe gentiaan, en paarsche orchideeen.
,,Hicr moet ik een bouquet voor Grootmoeder plukken,"
zegt IIanneli, en in een oogenblik heeft ze de prachtigste bloemen
bij elkaar . We had dat nu (edacht, dat er midden tusschen
die snceuw in die kou zulke bloemen bloeien zouden?
,,Maar waar is Peter nou met de geiten," vraagt IIanneli,
als ze heel in de verte klokjesgetingel hoort .
,Is hij daar
misschien?"
„Neen ." antwoordt Rudi, ,dat is een kudde koeien . Peter
is veel hooger nog, zoo hoog, dat jij niet bij hem komen kan .
Je moet dan maar op een steen gain zitten wachten, dan klauter
ik naar boven en haal Peter ."
„Ik kan ook wel klauteren," zegt IIanneli nioedig, ,ik wil
wel mec hooger nog ."

llaar Rudi zegt dat ze dat onmogelijk kan, want dat ze
dan over kloven zou moeten springen en zich laten glijden van
steile hellingen of en over gladde ijspaden krabbelen en dat zc
zeker in den afgrond vallen zou .
Teen, daar heeft IIanneli geen lust in, en daarom berust
ze er maar in, dat ze op cen steen moot zitten wachten tot Rudi
Peter zal gehaald hebben .
„Kijk eens, IIanneli, zie je daar dat groote vierkante gat
in het ijs? Dat is de ingang van de ijsgrot ; daar gaan we
straks ook in."
Even later komen Rudi en IIanneli aan het kicine hotelletje,
waar de postwagen altijd halt houdt, om de reizigers gclegenheid
to geven den grooten gletscher en de ijsgrot to gaan zien .
Juist gelijk met lien komt van den anderen kant de postwagen,
met zijn zes paarden aan, en vroolijk rinkelen de bellen door
de helder blauwe, koude lucht ; en het klappen van de zweep
van den postillon klinkt tot ver in het gebergte door .
Als IIanneli en Rudi hun boterhammen, die ze trouw met
P asco dcelcn, op hebben, gaan ze naar de ijsgrot . Een goedige,
vriendelijke Zwitser met een bruin, verweerd gezicht houdt er
de wacht . Hij en zijn kameraad hebben in het ijs de grot uitgehouwen en laten die nu aan de vreemdelingen zien .
,,Mag ik er even in, met haar Jozef?" vraagt Rudi, die goede
vrienden met den Zwitser is . En Jozef vindt het best .
Nog nooit in haar leven heeft IIanneli zoo vlak voor een
gletscher gestaan, en ze is overbluft door die onafzienbare ijsmassa, vol diepe spleten en scheuren, die prachtig donkerblauw
zijn . „`Vat mooi, dat blauw bij al dat wit," zegt ze verrukt .
,
k
I
„
En dan kijkt ze weer naar haar prachtigen bouquet .
Rudi, ik dacht toch niet, dat het boven zoo mooi was ."
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,,Dan zal je flog cens wat zien binnen in de grot," zegt
Rudi, trotsch, dat hij haar al dat moois toonen mag .
Het lost wel een beetje moeite om bij den ingang to komen,
want nu moeten ze door half gesmolten sneeuw waden, waar
ze tclkens tot ver over de enkels inzakken, maar Jozef helpt
IIanneli ecn handje en eindelijk is ze er toch .
I?n op haar teenen, met bijna geheel ingehouden adem,
zonder een woord to zeggen gaat IIanneli de geheirnzinnige
opening binnen, alsof ze bij de sneeuwkoningin in haar ijspaleis
op visite moest . En wie anders dan een sneeuwkoningin zou
daar ook molten wonen!
De ijsmuren zijn van een prachtig doorschijnend blauw en
stralen zulk een tooverachtig blauw licht uit, dat het Hanneli is,
alsof ze niet meer op de gewone wereld was, alsof Rudi en
zij geen gewone menschenkinderen meer waren, maar feeen of
nymphen of elfen . Door het blauwe schijnsel, waarin ze staan,
heeft hun gezicht een heel eigenaardige klcur gekregen .
„I-Ioe vindt je het?" vraagt Rudi onder den indruk van het
tooverachtige, fluisterend .
,,O Rudi, prachtig, je weet niet waar je bent!" en IIanneli
voelt cons met haar hand aan den blauwen ijswand, die zoo
mooi licht en straalt .
,,We mocten hier heel lang blijven," zegt ze dan ; maar als
ze even later menschen hoort komen, necmt ze Rudi bij de hand
en trekt hem er uit . Alleen met Rudi wil ze in het tooverijspaleis zijn, niet met andere, vreemde menschen ; dan is hct mooi
er af. Ln als ze buiten komen, moot Hanneli even wennen aan
het zonlicht en het-terug-zijn in de gewone wereld .
„`Vel," zegt Jozef, met zijn kleine, lachende oogjes Hanneli
aanzicnd, „hoe vondt je het?"

,,Mooi," antwoordt IIanneli flog half in ccn droonl ; maar
opeens schrikt ze op door een akelig donderend geluid, alsof
het vreeselijk omveerde in de bergen .
„Len lawine!" roept Rudi verrast uit ; ,kijk Hanneli ; daar
aan den overkant voor je, komt eene latvine nccr!" En als
een waterval ziet Ilanneli een ontzettende massa sneeuw neervallen en met een dof, onheilspellend geluid met zoo'n kraclit
neerploffen, dat ze als een fijne, witte ivolk van schuim veer
opspat, om dan weer in snelle vaart haar weg naar lager flog
to vervolgen . Dan blijft de sneeuw op een vlakte liggen orn
daar veer een nieuw sneeuwveld to vormen . En onwillekeurig
heeft Ilanneli haar handje gelegd in die van Jozef. Ze is een
beetje bang geworden van dat akelige, dof rommelende geluid ;
maar ze wil het niet weten voor Rudi . Ze heeft ook nog nooit
zoo dicht bij een lawine gestaan .
,,Als Ave daaronderg estaan hadden, warcn the weg ;eweest,"
zegt Jozef, ,meegesleurd door de snceuww -massa naar beneden,
en Of verpletterd geworden tegen de rotssteenen, of bedolven
onder de sneeuw en gestikt ."
„honl IIanneli," zcgt Rudi dan, „we mocten vender, hoor,
anders zijn we van avond nict op tijd thuis ." En zij neinen
afscheid van Jozef, die IIanneli vraagt of ze nog eens gauw
terugkomt. ,, a moeten Ave bier dat pad langs den gletscher
naar boven en dan moct jij daar gaan zitten en haal ik Peter,
die daar veer in de hoogtc zijn geiten laat grazen ."
Ilet is maar zoo gemakkclijk niet langs dat steile, glibberige,
steenige pad op to krabbelen, en soms gaat het op handen en
voeten, en dan glijdt Hanneli weer eens een eindje naar beneden
en moet veer van voren of aan beginnen ; maar ze konlt er
toch en met een vuurroode kleur en stralende oogen staat ze nu

boven en zoekt ecn mooi plaatsje uit, om Rudi en Peter of to
wachten .
IIet duurt een heelen tijd eer dat de jongens komen, en
even was I-lanneli bijna gaan huilen ; ze voelde zich ook zoo
ti-reeselijk eenzaam en verlaten zoo heel alleen tusschen die hooge
sneeuwr- en ijstoppen, waar geen enkel levend schepsel to zien
was . Maar gelukkig hoorde ze toen opeens heel in de verte
de stem van Rudi, die een liedje joedelt, en vlak daarop het
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heldere, doordringende geluid van Peters fluit en het zachte,
liefelijke gerinkel van de klokjes der geiten, die in een lange rij
achter elkaar vroolijk huppelend en springend achter de jongens
aan naar beneden komen .
Ilet is een gezellige optocht die daar joedelend en fluitend
en rinkelend aankomt, en Hanneli, die boven op een grooten
rotssteen is gaan staan, wuift hen met beide handen toe . Daar
komt nu Peter met zijn mooie fluit, waar Rudi haar al zoo dikww-ijis van verteld heeft, en blaast vroolijk zijn bergliedjes, terwijl

hij blijkbaar zonder de minste inspanning, zoo rustig mogclijk,
zich nu eens laat afglijden langs cen vreeselijke steilte of springt
over diepe spleten heen van het eene rotsblok op het anderc .
IIanneli moet er maar met de grootste bewondering naar kijken .
Ze dacht eigenlijk, dat Rudi de grootste bergklimmer was, die
er bestond, maar zoo als Peter dat doet, neen maar, dat is
verbazend. Ilij durft niet alleen alles, maar hij vindt er blijkbaar
niets in, on -1 zich langs den uitersten rand van diepe afgronden
to laten glijden, terivijl hij al maar door fluit en behendig met
het bovenlijf hcen en veer balanceert en zich precies in evenwicht weet to houden .
Peter is ook zoo vertrouwd met al de gevaren van het
gebergte ; hij denkt er heelcmaal niet meer bij . In een wip zijn
de jongens beneden bij IIanneli .
„Ik heb je al gezien, toen je flog heel beneden was, daar
ginder bij dat meer," zegt Peter, en hij wijst heel naar omlaag
naar het meer, dat van de hoogte af, maar een klcine plas
gclijkt .
„Hoe kon je ons toen al zien?" vraagt IIanneli, ,dat kan
haast niet ."
lIaar een alpengeitenhoeder heeft zulke geoefende oogen cn
kan ongeloofelijk ver, op urenlange afstanden alles onderscheiden .
Zijn oogen hoeven in scherpte wezenlijk niet onder to doen voor
die van cen adelaar .
Daar staat hij nu, Peter, midden tusschen zijn geiten to
fluiten, zijn vilten hoed, waarop hij een grooten bos van het
fijne, geelachtige gletschergras gestoken heeft, achter op zijn hoofd .
Rudi is in bewondering van zijn prachtig spel en met stralende
oogen vraagt hij Ilanneli : ,Nou, hoe vindt je zijn fluit? Kan hij
niet mooi spelcn ? "
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,,Prachtig," zegt Hanneli .
Als het liedje uit is, pat Peter op het
kanye van de steile rots zitten, met zijn
beenen zorgeloos over den rand hangend .
,He, val niet," zegt IIanneli, en ze
k~ `~,
\\\ griezelt bii de gedachte, dat hij wel eens
naar beneden kon storten, want dan zou
hij dood zijn.
Maar Peter geeft er niet eens antwoord
op en let er niet op, dat er vlak naast hem een stuk steen
afbrokkelt van den rand, en naar de diepte valt .
,,\Veet je, hoe we de geiten zoo gauw naar beneden hebben
gekregen?" zegt Rudi . „Door telkens een beetje zout neer to
leggen op een steen ."
„Ja," zegt Peter, ,kijk, hier heb ik zout in," en hij laat
IIanneli een lederen taschje zien, dat hij onder zijn buis draagt .
,,Ze zijn dol op zout, de geiten, en als je wil dat ze met je
meeloopen, moet je maar overal xvat zout neerleggen, dan volgen
ze vanzelf."
,,IIc," zegt IIanneli, als ze naar boven kijkt, en daar niets
dan die geweldige ijs- en kale steenmassa ziet, ,vindt je het nict
vreeselijk akelig, Peter, daar zoo heel alleen boven?"
IIanneli vond het daar zooeven, toen ze maar cen oogenblik daar zoo alleen zat al zoo akelig, dat ze er bang van werd,
en Peter was den heelen zomer daar alleen boven .
„Alleen!" zegt Peter ; ,ik ben er niet alleen . Ik ben met
de geiten, en dan zijn er boven nog allerlei dieren, hoopen
marmotten, die altijd druk in de weer zijn met het graven van
hun woningen diep onder den grond, en altijd klimmen er
muurkruipertjes langs de rotswanden en er zijn prachtige sneeuw%kK
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hoenders en hazelhoenders en gernzen en adclaars . Neen hoor,
je bent er heelemaal niet alleen . Die hazelhoenders zijn toch
zulke leuke beesten, je weet het niet! Ze verstoppen zich altijd
tusschen dc struiken van de alpenroosjes, en je weet niet hoe
vlug ze zijn en hoe prachtig ze kunnen springen . Lens heb ik
heel erg verborgen achter een steenklomp een nest gezien, dat
het vrouwtje in den grond had uitgekrabbeld en er lagen vijf
mooie gladde, roodachtige bruine eitjes in met roode en donkerbruinc vlekjes en stippels . Toen de jongen uit den dop warcn,
bleef de moeder nog een tijdlang in het nest om ze to verwarmen. Maar ik geloof, dat ik toch nog meer van de sneeuwhoenders houd . Weet je, vat zoo gemakkelijk is van de
sneeuwhoenders? Ze waarschuwen je altijd als er sneeuw of
regen zal komen, en schreeuwen maar onophoudelijk : ,krcu-geugeu-eugreu." Dat is heerlijk, weet je, want als je zoo onverwacht overvallen wordt door die stortregens of sneeuwbuien,
dan ben je er leelijk bij, en nou weet ik het altijd vooruit, en
dan kruip ik gauw achter in mijn hut, die ik daar boven van
steen en mos gemaakt heb . 0, jongens, ze kunnen zoo prachtig
vliegen, die sneeuwhoenders," gaat Peter voort, die in verrukking
is als hij maar over zijn vogels vertellen kan .
,Zie je, dan
stijgen ze zoo prachtig in schuine richting op en dan blijven ze
soms een oogenblik met trillende vleugels op dezelfde plaats
,,staan" en dan storten ze zich plotseling wwweer naar beneden ."
Vol aandacht zitten Rudi en Ilanneli to luisteren naar Peter's
wonderverhalen uit do alpen .
,,En wat heb je flog meer daar boven?" vraagt Ilanneli,
als opeens cen mooie, slanke, lichtbruine geit haar kop tegen
Peter's schouders aandrukt .
,,Ha," zegt Peter, „daar heb je nou mijn allerbestc kamcraad,"
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en hij streelt de grit zacht over
den kop. ,NVeet je waarom \N-ii
het samen zoo goed kunnen
vinden ? Omdat we ecns samen
bijna omgekomcn waren onder
een lawine, juist toen ik haar
gered had van een plaats, waar
ze niet meer vandaan kon ."
„I-Ic, vertel ons dat eens,"
zegt IIanneli en ze gaat vial :
achter Peter zitten, orn toch maar
Been woord to zullen missen .
\Vel, op een goeden dag
zag zc onder aan een steilen rotskant vat kruid groeien, en
deed, om er bij to komen opeens een sprong naar beneden van
wel twaalf voet . Maar toen het kruid op was, wou ze wel weer
terug naar boven, naar de anderen, maar ze wist niet hoe zc tegen
den steilen kant zou opkomen, en begon jaunmerlijk to schreeuwcn
en to blaten om hulp . Maar het is nog maar zoo makkelijk
niet ccn geit tegen zoo'n steilte op to krijgen . Eerst dacht ik,
dat hct 't beste zou zijn, dat ik me aan do struiken en de
rotspunten vastklemmend, naar beneden zou laten glijden, het
dier op mijn schouders to nemen en to zien, dat ik zoo weer
naar boven klauterde . :Mar ik begreep toch, dat het zoo niet
gaan zou, en daarom bond ik een touw om een rotsblok, lict
me daarlangs naar omlaag glijden en wilde juist de geit den
strik ombinden en haar zoo optrekken, toen er opeens met een
donderend gerommel een lawine van boven kwam die ons beidcn
een eind nice naar beneden sleurde ."
„Jongens!" riep Rudi verschrikt, en vat toen
?"
3*

,,Toen bleven we eerst een tijdlang half suf en duizelig
beneden liggen . MIaar het was een geluk, dat we niet midden
in de lawine terecht gekomen \varen, want dan zouden we onherroepelijk onder de sneeuw bedolven zijn geweest en gestikt .
Ik kan je zeggen, dat ik uren bezig geweest ben, eerst om
mezelf en de geit uit de sneeuw to werken, en toen om
weer boven to komen bij de anderen ; maar - we zijn er toch
gckomen, zie je, en nou zijn we na then tijd zulke vricnden

geworden . Ongelukkig genoeg, dat er door de lawine zooveel
sneeuwhoenders zijn verpletterd, ik vond er verscheidenen beneden
dood liggcn ."
IIanneli kijkt eens angstig achter zich naar boven naar de
sneeuwvelden. ,Er zal nou toch geen lawine komen, Peter?
Zeg, Rudi, zouden we nou maar weer naar huis gaan?"
Maar de jongens lachen Hanneli uit en Peter zegt, dat ze
daar op haar rotsblok zoo veilig zit als bij Grootmoeder thuis,
en tot besluit blaast hij •n og een vroolijk deuntje op zijn fluit .
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Dan is hct werkelijk tijd oin naar huis to gaan en orn afscheid
van Peter to nemen . Hanneli heeft het verrukkelijk gevonden
daar boven en verlangt om Grootmoeder alles to vertellen wat
ze gezien heeft . Even later trekt Peter met zijn kudde geiten
het gebergte veer dieper in, en nemen Rudi en IIanneli den
tcrugtocht aan . Af gaat heel vat gauwer dan bergop en nict
lang duurt het meer of de afstand tusschen hen en Peter is al
zoo groot, dat Peter niet meer lijkt dan een klein, zwart stipje
in de hoogte . Bij elke kromming van den weg komt de groote
gletscher, het ontzaglijkc ijsveld met zijn prachtige blauwe
spleten veer to voorschijn, totdat het eindelijk achter een hooge
berg verdwenen is uit hun gezicht .' De zon is langzamerhand
geheel ondergcgaan ; alleen de spitsen der alpen gloeien en
schitteren nog in haar naglans, en stralen een prachtig rood
goudlicht uit. Als Rudi en IIanneli eindelijk veer heel beneden
in het dal zijn, is het al schemerdonker . Grootmoedcr, die op
haar houten bankje voor haar huisje uitrust van haar work, is
blij, als ze hct tweetal ziet aankomen . De mooie alpenbloemen
worden in een aarden schotel met water gezct en prijken dan
in de vensterbank .
,,Een heerlijke dag gehad, Oudje," zcgt Ilanneli ; en als ze
haar eenvoudig avondeten van geitenmelkspap op hecft, gaat
ze gauw naar bed en valt van moelieid weldra in slaap .
De gernzen begrijpen er niets van, dat ze I-Ianneli den
heclen dag niet gezien hebben . Dat is nog nooit gebeurd,
zoolang ze gevangen zitten in hun hok . En voordat IIanneli
den volgenden morgen met haar kantwerk begint, gaat ze dan
ook eerst het welbekende bruggetje over ; ze verlangt zelf zoo
naar de gemzen ; ze moet hun vertellen, dat zij nu ook daar

heel boven bij dc sneeuxv-cn ijsvelden gcweest is, -aar de
gemzen thuis hooren, dat ze ook geklauterd cn gegleden en
gesprongen heeft over de steilten en puntige rotsblokken, en
dat ze zelf een grooten bouquet alpenbloemen geplukt heeft .
ti u ze bet daarboven alles zelf gezien heeft, heeft ze
nicer medelijden met de genizen . „Vat hadden ze het daar
hcerlijk boven!" denkt ze „en wat konden ze daar springcn en
pret maken en heerlijke kruiden eten! En nou zitten ze maar
gevangen, dag in en dag uit ." I :n IIanneli loopt
een
bcetje harder om maar gauw bij lien to zijn .
„Ik zie ze niet," denkt ze, ,als ze bet bruggetje over op
hct grasveld is, ,anders staan ze altijd vlak met hun koppen
tcgen de tralies ;" en ze voelt haar hart bonzen, ban ; of er ook
lets gebeurd kan zijn nict lien .
„Och, mijn arm vrouwtje, wat is bet dan?" zegt IIanneli
als ze bij het hok gekomen bet vrouwtje op den grond ziet
liggen, bijna onbewegelijk, de vier pooten recht uitgestrekt, de
oogen half dicht . En als ze niet aan het op en neer bewegen
%-an haar lijf gezien had, dat ze
adem haalde, zou ze
bepaald gedacht hebben, dat ze dood was .
,,Och, wat is er toch, ben je ziek?" vraagt IIanneli doodelijk
verschrikt en steekt haar arm zoover als ze kan door de tralies
been, en streelt het gemzem-rouww •tje over den kop ; maar zc
verroert zich niet, het is net alsof ze er niets van voelt ; heel
even knipt ze maar met de oogen, dat is alles . Treurig staat
hct mannetje bij haar en likt haar of en toe over het lijf, en
dan ziet hij IIanneli eens treurig aan. Ilij weet niet, hoe bij
bet met zijn vrouwtje heeft .
„\yacht, ik zal eens gauw wat versch water halen uit de
beek," zegt IIanneli . Maar bet helpt alles niets ; ze houdt hct
NN
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bakje -,N •el vlak voor haar bek, maar het zieke vrouww tje doet
gcen enkele poging tot drinken, zelfs wil ze niets van het tout,
dat Hanneli voor hen heeft meegebracht, en wat anders toch
de grootste lekkernij voor haar is .
En opeens barst Hanneli in tranen uit . ,Ze gaat dood,"
snikt ze, ,zeker uit verdriet omdat ze gevangen zit ."
,,Kasper, Kasper, kom dan toch eens hier," roept ze zoo
hard als ze kan, als ze hem opeens door de struiken heen aan
den inganvan
g het bosch ziet zitten . „Ilet vrouwtje sterft, kom
dan toch," en Hanneli is anhopend .
Kasper heeft Hanneli wel gezien, tusschen de struiken door ;
maar hij durft niet goed voor den dag to komen . \a het
;evil met dat geld, dat Rudi nict hebben wou voor zijn fluit,
heeft Kasper een heel akeligen nacht gehad . "Ten voor het
cerst heeft hij jets van medelijden gevoeld voor een dier, en
jets van schaamte, over \vat hij gedaan had. I:erst had hij
dat g evoel nog willen verdringen door er om to lachen en to
zeg;en, dat het alles niets dan malligheid was ; maar het was
hem niet gelukt. Ilet kwam telkens toch weer boven, altijd
krachtiger, zoodat hij bet nict nicer onderdrukken kon . Ln
dan hoorde hij weer IIanneli's stem gloeiend van verontwaardiging zeggen : „Rudi, je zult toch dat akelige geld niet
,wwillen hebben!" en zag hij haar fonkelende, donkere oogen . Ln
sterker en sterker werd het medelijden in hem wakker en het
gevoel, dat er nog iets anders is dan maar denken aan jezelf
alleen .
,Een dier is maar een dier," had hij altijd gezegd ;
,,dat west, of begrijpt of voelt toch van niets ." Als hij maar
centen maakte van de genizen, dat was het voornaamste . Dat
hadden Vader en lioeder, die hij maar altijd door hoorde kijven
en ruzie maken met elkaar, hem toch ook altijd zoo gezegd .
-

NN -

Hoe kon hij eigenlijk ook anders weten! 1Taar nu, nu ist hij
wcl beter ; hij had het opeens gevoeld .
En hij kon maar niet slapen, en moest maar denken aan
de gemzen, die buiten in het hok gevangen zaten .
„Ik zal ze morgen vrij laten," had hij opeens gezegd, en
in zijn doffe lichtblauwe oogen was toen een glans gekomen,
die er nog nooit in geweest was .
„ Morgenochtend, heel
vroeg, zal ik het hok openmaken, en marsch, vooruit dan
maar, dan moeten zc maar veer naar de bergen en kunnen ze
springcn ."
Ja, dat zou Kasper doen . En hij had een gevoel alsof
hem een heel zwaar, loodzwaar pak van het hart genomen
was. Maar hij zou wel laten het beneden aan Vader en Moeder
to zeggen! Ze zouden het hem beletten ; de dieren brachten
immers centen op, en daar was het toch maar om to doen .
En Kasper was den volgenden morgen vroeg opgestaan, vrocger
nog dan IIanneli, die ook zoo verlangde om bij de gemzen to
komen, en toen hij bij het hok gekomcn was, flog altijd met
dienzelfden glans op zijn gezicht, en het open had willen docn
om de gemzen hun vrijheid veer to geven, vond hij daar hct
vrouwtje zoo liggen, stervende achter in haar hok, en het
mannetje treurig er bij . Toen was hij zoo geschrikt, dat hij
een heele poos sprakeloos gestaan had, en het was net alsof
een stem hem heel duidelijk zei, ,te laat, Kasper, je bent to
laat ; nu sterft het vrouwtje van verdriet om haar verloren vrijheid. Dat heb jij gedaan ."
En Kasper had haar niet ktinnen aanzien, dat stervende
gemzenvrouwtje, dat daar zoo stil lag, de oogen half gebroken,
hijgend naar adem . Nu hoefde hij voor haar althans het hok
niet meer open to zetten . Ze had toch geen kracht meer
Nv-
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orn op to staan. Nu zou ze blijven in haar hok, tot ze
dood was.
En Kasper was gevlucht naar het bosch; hij vond het zoo
vreeselijk orn aan to zien . En nu zat hij daar maar hout to
kloven, orn maar niet to hoeven denken . Maar telkens moest
hij toch kijken naar het hok waar het vrouwtje lag to sterven,
dat nooit meer vrij en vroolijk over haar rotsen zou rondspringen .
En toen hij IIanneli had zien aankomen, was hij dicht in
elkaar gekropen en had zich achter een dichten struik verstopt .
En hij had van uit zijn schuilhoek gezien, hoe zij eerst de
gems streelde over den kop en toen water haalde uit de beek .
En vuurrood werd hij van schrik, toen hij merkte, dat IIanneli
hem ontdekte achter de struiken en riep : „Kasper, Kasper korn
clan toch! Het vrouwtje sterft ."
En ccrst durfde hij niet to voorschijn to komen, de arme
jongen . Ja, het vrouwtje sterft, maar door wiens schuld?
naar hij moot er nu toch wel heen gaan . Daar komt IIanneli
al aan, hem halen . En langzaam staat hij op en gaat IIanneli
to gemoet .
,,Och Kasper, vat is er toch met haar gebeurd? Ze gaat
dood," snikt IIanneli .
En als ze samen bij het hok komen, ligt het vrouww •tje nog
altijd rocrloos met stijf uitgestrekte pooten . IIet is net of de
adernhaling nu ook vermindert . Dan trillen opeens de oogleden
en doet ze de oogen wijd open en is het of ze daarmede
Kasper even aanziet . Dan vallen ze dicht, en zien Hanneli en
Kasper hoe er iets als een verstijvende adem over haar heengaat ; en even daarna is zij gestorven .
,,Dood," zegt IIanneli en ze begint opnieuw hard to
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snikken . I :n als ze opziet naar
Kasper, schrikt ze, zoo akelig bleek
en wanhopend ziet hij er uit .
„IIanneli, Nvat keek ze me
aan, of ze zeggen wou : het is jou
schuld, dat ik sterf. Jij hebt one
gevangen en opgesloten . Als een
mensch zag ze me aan ; o, ik wou,
dat .1, het niet gedaan had ."
y 1
En Hanneli, die eerst zoo be~~~~' .1 i
droefd was om het gemzenvrouwtje, /
krijgt nu opeens een onbeschrijfelijk
,
groot medelijden met Kasper . Nu
opeens begreep ze vat Grootmoeder bedoeld had, met haar
„je moet medelijden hebben met Kasper . De jongen weet niet
beter, hij heeft zoo'n ruwe moeder en een vader, die drinkt ."
Dan was zij altijd boos gcworden op Grootmoeder, omdat ze
niet begreep wat zij daannede meende ; en dan had ze gezegd,
dat ze een hekel had aan Kasper, en hem gezegd, dat hij een
gemeene jongen was .
Maar nu had zij zoo'n zielsmedelijden met hem en voelde
ze opeens heel duidelijk hoe hard ze geweest was tegen hem,
omdat hij toch eigenlijk niet helpen kon, dat hij zoo was . Hij
had ook nooit van jets anders gehoord en wist niet beter, en
zacht legde ze haar hand in de zijne, en zei : „Kasper, ik
vind het zoo naar voor je ; wees nou maar niet al to bedroefd ."
Toen het avond was, hielp Rudi een graf mee graven om
het gemzenvrouwtje in to leggen . En toen het klaar was legden
hij en Kasper haar zacht in haar graf en dekten het voorzichtig
met aarde dicht . Toen zette Kasper de deur van het hok

open zoodat het mannetje er uit kon en nam het bord weg,
waarop geschreven stond : „ Levende gemzen to zien voor 2o
centimes ."
En weer groef hij een diepcn kuil in den g rond en stopte
het bord er ver in .
Dagen lang hecft het gemzcnmannetje rondgezworven in
den omtrek van het dal, en als het donker word 'savonds
heeft Kasper hem nog menigmaal het graf van zijn vrouwtje
zicn besnuffelen . I-Jet was of hij niet weg lion van de plaats
waar ze lag ; totdat hij hem op een zekeren dag met vlugge
sprongen voor goed in de bergcn zag verdwijnen .

tgaf Dora en de dieren tiif den Circus
Ief liefsf wilder.
half donkeren hock van een der stallen van een circus
I N een
zit een aapjc, vastgebonden aan een touw, bibberend van
kou, met een diep treurig gezicht voor zich uit to staren . Nu
en dan kijkt het schuw even op, wanneer een der stalknechts
wat dicht langs hem heen gaat .
IIet aapje begrijpt heelemaal niet, waar het eigenlijk is, in
wat voor rare omgeving het terecht gekomen is . Nog Been
zes weken geleden sprong het nog met zijn kameraadjes vroolijk
door de war me, zonnige bosschen van Indic en ging bet met
hen in een grooten troep naar de maisvelden om zich daar to
goed to doen aan de heerlijke maiskorrels . Toen sprong het

van den eenen boom naar den andercn en buitelde uitgelaten
over zijn kop en had de grootste pret, tot - op zekeren morgen
de ellende voor hem begonnen was . Op een kleine open plek
in het bosch had hij, onder een net verborgen, allerlei lekkernijen,
als mais, nootjes, amandelen enz, zien liggen . In een wip was
hij van boven van den hoogsten tak uit den boom naar beneden
gesprongen om zich aan de nootjes to vergasten . Hoe meer
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hij ervan, smulde hoc meer hij ongemerkt verward was geraakt
in de mazen van het net, totdat hij er zich op een oogenblik
zoo dicht had ingewerkt, dat hij er niet meer onder uit kon .
Toen waxen opeens een paar mannen uit de dichte struiken to
voorschijn gekomen en hadden hem stevig beet gepakt, om hem niet meer los to laten, en voor altijd gevangen to houden .
En hij was gebracht naar een groote boot, waar hij niet
mecr of kon, en die hem bracht over de zee naar het koude
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land, waar hij zich nu zoo dood-ongelukkig voelde. 1)e
kapitein van de boot en de matrozen waren wel heel goed
voor hens geweest en verwenden hens wel met allerlei lekkernijen ;
maar hij verlangde zoo terug naar zijn bosschen cn kamcraden,
dat hij iederen dag stiller en treuriger weed . In het begin van
de reis was het nog nict het ergste geweest . Ten brandde de
zon nog heerlijk koesterend-warm op zijn rug! Maar hoe vcrder
hij kwanl, hoe kouder het wend, en hoe minder de zon zich
vertoonde . Dikwijls klom hij dan hoog in het want om de
enkele zonnestraaltjes, die er nog waren toch maar op to vangen .
Maar het was zijn Indische zonnewarmte toch niet meer . En
altijd verder stoomde hij weg van zijn geliefde bosschen .
Hij kon zich zoo eenzaam, zoo echt ongelukkig voelcn, het
aapje.
Op zekeren dag scheen de boot de plaats harer bestemnling
bereikt to hebben. Zij werd recht in den haven gestuurd van
een groote stad, vastgelegd en geheel ontladen .
Een der matrozen werd door den kapitein gelast hem, het
aapje, to brengen naar den circus Riess, om hem daar te verkoopen . Ilet aapje, dat nooit anders gezien had dan zijn eigen
bosschen, begreep niets van dat bevel van den kapitein . Het
wist nict vat ,verkoopen" eigenlijk beteekende, en het wist
ook niet wat een circus was. Alleen had het een onbestenid
gevoel, dat er iets vreesclijks met hem gebeuren ging en dat
het met zijn heerlijk leven van vroeger heelemaal uit was, en
dat hij zijn kameraden en zijn bosschen wel nooit zou weerzien .
Angstig en huiverend van kou, - want de zon was achtcr de
wolken verscholen en er hing een kille mist - kroop hij zoo
dicht mogelijk tegen den matroos aan, om toch een klein beetje
warm to worden. En hij zette zoo'n treurig gezicht, dat de
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matroos medelijden met hem kreeg en zei : „nou jongen, wets
nou maar vroolijk, en kijk niet zoo bedrukt ."
Maar welke aap zou vroolijk kunnen wezen en zou niet
bedrukt kijken, wanneer hij midden uit zijn heerlijk vrij leven
weggenomen, verkocht weed aan den eigenaar van een circus,
en aan een touw vastgebonden werd in een half donkeren hock
van een der stallen ?
,,Ziezoo," had de man gezegd, die hem daar gebracht
had, „nou mot je hier maar eerst wat wennen . IIier heb je
eten en drinken ; over een paar dagen begint bet kunstjes-leeren .
We zullen je maar Beppo noemen, dat is een mooie naam
die goed klinkt op een programma . „De onovertroffen Beppo
met zijn nooit geziene kunstjes ; dat klinkt prachtig," lachte de
man, waarna hij weer verdween in bet halfdonker, en Beppo
vender aan zijn treurig lot overliet .
En schuw en bibberend van kou kijkt Beppo our zich been
cn begrijpt maar niet, in vat voor rare omgeving hij terecht
gekomen is . In bet halfdonker ziet hij allerlei mannen druk
door elkaar loopen ; de een oefent zich in allerlei gymnastische
toeren, loopt op zijn handen en buitelt wel zesmaal achter
elkaar over zijn hoofd ; de ander staat met ballen in de lucht
to gooien en laat borden op zijn neus balanceeren ; weer anderen
laten cen paard aanhoudend maar achter elkaar knielen en weer
opstaan. Een eind vender loopt een klein meisje op een koord
en probeert met een wagentje er overheen to gaan, maar telkens
valt bet wagentje, waarnn een groote pop zit our, waarna bet
meisje met bet grootste geduld weer van voren of aan begint .
Verderop - maar dit kan Beppo niet goed zien - krioelt er
nog van alles door elkaar ; sours denkt hij dat bet dieren zijn,
apen misschien wel, kameraadjes ! Maar bet is to donker daar-
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achter, en van uit bet hoekje, waarin hij angstig en schuw in
elkaar gedoken zit, lijken bet maar zwarte schimmen die zich
been en weer bewegen, zonder een bepaalden vorm to hebben .
Beppo wordt van dat stilzitten hoe langer hoe kouder en
sours huivert hij en beeft over zijn geheele lichaam, wanneer
de wind door een reet van de planken juist over hem been
strijkt.
Opeens begint hij onstuimig aan bet touw to trekken,
waaraan hij zit vastgebonden . Daarginds valt juist door een
raampje, dat opengezet is een zonnestraaltje naar binnen.
Beppo is niet to houden, hij wil naar dat zonnige plekje, hij
evil zich koesteren in zonnewarmte, hij wil dat enkele, flauwe
straaltje, dat hem toch herinnert aan de alles doordringende
warmte van zijn Indische zon, opvangen en ervan genieten . Hij
wil er met zijn verkleumden rug die heelemaal verstijfd is, net
in gaan zitten . Maar Beppo is vastgebonden aan het touw
Met de grootste moeite en slimheid en handigheid weet hij
eindelijk de knoopen los to krijgen . En - o heerlijk gevoel,
daar is hij vrij, en kan hij weer rondspringen . In een wip zit hij
op het zonnige plekje en hij laat een blij geluid hooren, als hij
de warmte voelt op zijn bibberend lijf. Nu staat het treurige
oudmannetjes-gezicht weer voor een oogenblik fielder en vroolijk
en bijna geeft hij een schreeuw van blijdschap, wanneer hij
opeens twee, drie, neen wel vijf apen op zich of ziet komen .
Dat waren dus de zwarte schimmen, die hij uit zijn donker
hoekje in de verte gezien had
Kameraden, vriendjes, lotgenooten ! 0, Beppo streelt en
liefkoost hen beurtelings en drukt zich dan stiff tegen een van
hen aan en blijft een heelen tijd zoo zitten, zalig genietend van
weer onder kameraden to zijn .

En in hun apentaal vertellen zij elkaar hun wederxvaardigheden. De oudste aap, de groote Jocko vertelt hem, hoe hij
al jaren in den circus is en de prachtigste kunstjes maken kan .
Hoe de nienschen hem hier wel best cten geven en mooie
kleertjcs, roode jasjes met goud galon en een steek met een
gouden kwast, maar hoe hij toch maar altijd gevangen is en
iederen avond opnieuw weer de aangeleerde kunstjes moet
vertoonen, vat hij zoo vreeselijk vindt, en - hoe hij al die
kunstjes met slaag
g eleerd heeft. En als Beppo in doodsangst
hem vraagt of het hem dan ook zoo gaan moet, of hij ook
slaag zal krijgen, en wanneer hij dan vertelt van zijn heerlijk
leven in de bosschen van India;, zet Jocko een heel droevig en
wijs gezicht en krabt zich eens achter de ooren en zcgt : ,het
is hier voor ons apen een droevig lot ."
En een ander klein aapje, dat Nina heet, en heel aandachtig
geluisterd hceft naar wat Beppo vertelde, herhaalt met haar fijn,
pieperig apenstemmetje : j a, het is hier voor ons apen een
droevig lot . Ik ben ook dikwijls met Mloeder en een grooten
troep andercn naar de maisvelden geweest en heb daar gespeeld
met de andere jonge apen, terwijl Moedcr haar wangzakken
opvulde met maiskorrels, waarvan zij een heelen voorraad
bergen kon . 0, o, vat schrikten we dan, wanneer onze aanvoerder op zijn achterpooten staande om toch maar goed rond
to kunnen kijken, opeens een trillend geschreeuw liet hooren! Dan
wisten we dat er onraad was, en terwijl ik onder tegen Moeder
aangeklemd was, ging de geheele troep in razende vaart op de
vlucht, over alles heen springende, door dichte heggen en vreeselijke doornen en over ver uit elkaar staande boomen, totdat we
weer veilig in ons dicht bosch waren ! Dat was een heerlijke tijd !
Nu is het maar kunstjes leeren en vertoonen en kou lijden en
3

gevangen zitten . En niemand, behalve kleine Dora heeft medelijden met ons en voelt wat wij apen missen en hoe droevig
ons leven is. i\Iaar Dora voelt het wel, zij is altijd zoo goed
en lief voor ons . Dora is zelf ook dikwwwijls treurig ; ze vindt
het ook niet prettig om kunsten to maken in een circus . Ze
zou veel liever „een gewoon meisje" zijn, zooals de andere

mcisjes, die 's avonds en 's middags bier bij de voorstellingen
komen ."
,,Vie is Dora," vraagt Beppo, ,is ze hier ook?"
„Ja zeker! Kijk maar, dat meisje, dat daar ginds met
haar poppenwagentje over het koord loopt ; dat is ze. En de
pop heet Roosje . Je weet niet hoeveel Roosje en Dora van
elkaar houden, net zooveel bijna als Dora en ik van elkaar ."
Beppo wil juist vat dichter bij Dora gaan, als hij zich opeens

krachtig voelt aangegrepen door een stevige hand, en verschrikt
omziend, ziet hij denzclfden man die hem aan het touw heeft
vastgebondcn met de woorden : ,ziczoo, nu moct jc hier maar
eerst vat wennen ."
„ZV'el, wel, jongentje," zegt de man, „kan jij zoo mooi
knoopen losmaken uit ccn touw? Dat dacht il: niet . llaar daar
weten we wel raad op . bees, Beef jij then ketting eons," roept
hij cen der staljongens toe ; en als doze hem den ketting aangereikt heeft, brcngt hij I3eppo naar een ijzeren apenkooi in
een anderen hoek van den stal, en legt hem daar vast . „liezoo,
nu zal je wel nict nicer los komen . \\Tat zijn dat voor kunsten?
llat komt hier niet to pas, hoor niannetje . Gehoorzaamheid is
hicr het wachtwoord ."
Ilet is alles zoo gaim, in zijn work gegaan, dat I3eppo
letterlijk half versufd is . \Vezenloos kijkt hij om zich hecn ; cr
gebeurt ook zooveel met hem, en de cene verrassing volgt op
de andere . I-Iij duizelt van alles wat hij om zich keen ziet en
hoort ; zijn klein apenhoofd is vol van allcrlei en hij weet zclf
niet, waaraan hij het meest denken moet .
Terwijl hij daar zoo stil in elkaar gedoken ncerzit, schrikt
hij opeens op en verstijft als 't ware van angst, als hij
een groote, bijna zwarte gedaante Tangs zijn kooi ziet gaan, zoo
groot, dat zij bijna alle licht ontneemt . Als Beppo tot bezinning
komt is zijn eerste neiging to vluchten . lIaar hij kan niet weg,
hij zit vast aan een ijzeren ketting, die met geen mogelijkheid
los to maken is . IIij doet zijn oogen dicht, want hij durft niet
op to kijken . IIij hoort mi de gedaante, het akelige spook,
vlak voor zijn hok komen ; hij hoort het snuiven en brommen in
zichzelf. Is het een dier of een mensch? Als het een dier is,
moet het wel een groot wezen, want Beppo ziet er hoog tegen
4"
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op. Zou hij even kijken? Heel even
met een klein reetje zijn oogen opendoen? Neen boor, hij durst niet ;
hij houdt ze stijf dicht .
Dan hoort hij het geluid, van
sets vat lijkt op krabben langs hout,
het houten beschot van de kooi,
waarin hij vast zit . Nu nioct hij
toch kijkcn! En met wanhopendcn
moed doet Beppo opeens zijn beide
oogen wijd open .
Len groot, donkerbruin monster
staat vlak voor hem . Ilet is toch
een dier! Beppo ziet het nu goed .
naar een dier dat rechtop staat, op
de achterste pooten, en dat nu de
voorpooten slaat in de tralies van
Beppo's kooi .
,,Nou, nou, wees maar met zoo
bang ; ik zal je geen kwaad doen,"
zegt bet monster met een lage
brommerige basstem .
,Ik ben Dick,
de beer, die flog nooit iemand kwaad gedaan heeft . Len
„lobbes ", zooals Kees me noemt . Ik kom maar eens even
naar je kijken ; je bent bier een nieuweling, zeg, hc? En
nieuwelingen zijn hier de ongelukkigste schepselen, die er bestaan .
Je moet eerst wennen hier . naar wennen om gevangen to zijn,
wennen om je eigen instinct en natuur to vergeten, is zoo
gemakkelijk niet, en daarom heb ik medelijden met je, boor ."
Beppo is ineens heelemaal verzoend met bet groote, bruine

-

53

-

monster en is zijn angst geheel to bovcn . Dick, de bruine
Beer, de „lobbes," heeft medelijden met hem ; Dick zegt dat
nieuwelingen hier de ongelukkigste schepselcn zijn . Ja, dat is
zoo ; Beppo is doodongelukkig . 13cppo hceft heimwee naar zijn
zonnige bosschen, naar zijn heerlijk, vrij natuurleven . En hij
vertclt Dick, den lobbes, zijn hcelc geschiedenis en vraagt of hij,
Dick, niet gelooft dat cr wel ccn dier op de wereld zoo ongclukkig is als hij, Beppo .
En Dick schudt log zijn dikken kop en bromt eens voor
zich heen, en doet een pair passen hecn en weer en blijft dan
weer onbewegelijk staan, bromt weer even en zegt dan : ,ik
heb met je to doen, kameraad . llaar ww•c et je hoe het mij
gegaan is? Ik heb ook vrij geleefd in de groote, dichte, door
menschen moeielijk to begane bosschen van het land, dat ze
Karinthic noemen. Daar lcefden we gclukkig met clkaar van
de boschbessen, en het malsche Bras en de eikels en de paddcstoelen . 0, o, wat heb ik daar rondgegaloppeerd en geklommcn
in het boomen en gezwommen over de breede plassen! Als het
zomer was en de boeren brachten hun bijenkorven naar boven
in het gebergte, om do bijen honing to laten zuigcn uit de
bloeicnde alpenplanten, trokkcn we er gezamenlijk op uit om
cen aanval to doen op de korven en den honing er uit to cten .
Want zie je, voor ons beren is honing het allerheerlijkste wat
er bestaat. Soms zochten we ook wel met onzc klaum-en en
tanden in de holle eikenstammen naar den honing van een zwerm
wilde bijen . En of we dan smulden ! Of we krabden met onzc
klauww •en den grond ow, ow de paddestoelen to zoeken . Kijk
ik eens klauww •e n hebben ! Gemaakt oni den grond open to
krabben! Nou heb ik zc nict noodig die klauwen ; het eten
wordt me nou maar voorgezet . '-\Iaar zie je, dat is toch
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Been doen voor een beer, die zijn klauwen gekre,en hceft om
.;clf zijn eten to zoeken ! Zie jc, dat bedoelde ik nou daarnet,
toen ik zei, dat het zoo gemakkelijk niet is to wennen om je
eigen instinct en natuur to vergeten .
"hoen ik vier maanden oud was, leerde 1loeder mij klimmen
en zelf mijn eten uit den grond krabben . En later, toen ik

klcine broertjes en zusjes er bij kreeg, moest ik als de oudere
op de klcintjcs passen . Dan bracht ik ze, omdat ze nog niet
konden zwemmen, in mijn bek over het water . Zie je, dat was
ecn heerlijke tijd ; ik zal then laatsten zomer nooit vergeten ."
En weer schudde Dick zijn ruigen kop log en treurig heen en
veer . „Toen het winter werd en de kou begon, groeven we
zelf een hol in den grond en bleven daar half slapende in
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wonen, tot de ergste kou weer voorbij was . Op zekeren dag
toen de dooi was ingevallen, verliet ik, voorzichtig om mij heen
speurend of er geen onraad in de nabijheid was, mijn hol om
wat to drinken . l laar och, och, ik had nog niet ver geloopen,
of opeens raakte ik met mijn poot in een klem vast, die booze
menschen daar neergezet hadden om mij to vangen . Zij waren
er zeker achter gekomen waar mijn hol was, en wel wetende
dat wij beren als de vorst voorbij is uit ons hol komen om to
drinken, hadden zij daar hun klcm neergezet . Ilet hielp nict
of ik al rukte en rukte aan mijn poot . Ik zat vast en kon met
de grootste krachtinspanning niet los komen . En zoo hebben
zij mij gevangen en ben ik eindelijk hier in den circus terecht
gekomen . Zie je nu wel, Beppo, dat er meer dieren zoo ongclukkig zijn als jij ? Maar zie je, daarom heb ik juist zoo'n
medclijden met je, omdat ik er zelf alles van weet, hoor ." En
Beppo die op het eerste gezicht van Dick zoo verstijfde van
angst en zijn oogen niet durfde opendoen om hem to zien,
voelde nu opeens dat hij in Dick, den lobbes, een waren vricnd
had in het ongeluk .
,,Over een pair dagen," ging Dick voort, ,begint voor jou
het kunstenmaken ook . Dan moet je ook leeren dansen net
als ik. Kijk ik eens mooi kunnen dansen ." En Dick ging
een paar passen achteruit en danste Beppo even voor.
„ Mooi he ? Als de menschen in den circus me zoo zien,
klappen ze allen in de handen van pret . MIaar vat is dat
nu voor doen voor een beer, die gewoon is in de dichte
bosschen to leven en zijn eigen voedsel op to sporen,
om to dansen voor menschen in een benauwden circus!
Och, och, het is moeielijk je instinct en je natuur to vergeten! Kon ik toch maar eens nog met mijn broertjes en
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zusjes in het hooge geber,te op den zoek ,aan naar den
heerlijken, zoeten honing, en
"
Maar voordat Dick flog uitgepraat is voeit hij opeens een
klein, zacht handje op zijn kop en hoort hij het welbekende
stemmetje van Dora : „zoo Dick, zoo lobbes, sta je hier zoo
met het nieuwe aapje? 11aak maar gaunt-, dat je in je hok
komt, anders komen ze je flog halen."

Goedig en gehoorzaam laat Dick zich dadelijk voorover op
de voorpooten vallen, en gaat log en langzaam naar zijn cigen
hok terug . I :n de klauwen, die hij gekregen heeft om zijn voedsel
uit den (frond to krabben, maken een tikkend geluid, terwijl
hij loopt .
,,I)ag Beppo," zegt Dora dan, terwijl ze vcrtrouwelijk leunend
tegen zijn kooi aan, hem vriendelijk aankijkt . „Ik heb je wel
gezien, toen je straks bij Jocko en Nina zat, maar ik kon toen
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nict bij je komen want ik moest leeren met bet wagentje over
het koord to rijden . IIe, gelukkig," en Dora zucht even, ,nu
kan ik het cindelijk ; bet was toch zoo moeielijk om er niet nice
om to vallen ! Je Nveet bet niet . leder oogenblik kantelde bet
wagentje toch, en viel Roosje er met een bons uit op den
grond. IIaar mooie blonde haren waxen heelemaal door de
war en vol zand . Ilier Beppo," gaat Dora voort, terxvijl ze in
haar zak voelt, ,ik heb wat voor je bewaard : drie heerlijke
amandelen . Daar zal je aan smullen, U!"
Beppo steekt heel netjes zijn rechterpoot door de tralies van
zijn kooi, neemt met een blij gezicht de amandelen aan en gait
ze heel op zijn gemak zitten kraken en opeten . Af en toe kijkt
hij Dora even aan, alsof hij haar flog eons bedanken wil ervoor;
en als de amandelen op zijn, komt hij weer vlak bij Dora
zitten .
,,Lekker geweest?" vraagt ze . ,Zeg, je zult bet bier wel niet
prettig vinden in den circus, want nu ben je nooit meer vrij, en
over een paar dagen zal Rent wel komen om je kunstjes to
leercn . Je moet maar braaf dadelijk alles doen wat hij zegt,
hoor, want anders krijg je klappen . Reno heeft er heelemaal
Been medelijden mee . Ik hou niks van Rent ; ik wil heelemaal
niet meer met hem praten, want hij slaat de apen altijd zoo met
bet kunstjes-leeren . IIij zegt, dat apen de lastigste dieren zijn
om vat to lecren, want dat ze altijd onwillig zijn en alles
dadelijk veer vergeten . Maar heusch, Beppo, je moet maar
gauw maken dat je kan vat hij je voor zal doen, en dan moet
je bet goed onthouden, boor ; want anders slaat die akelige Rent
je. Zal je bet doen?"
Beppo begrijpt flog nict goed, wat hij dan eigenlijk zal
moeten doen. IIij begrijpt alleen, dat hij zielsgraag weer in de

58

--

bosschen, en vrij zou zijn . Dick heeft gezegd, dat hij moet
leeren dansen zooals hij, maar dat zal hij immers nooit kunnen!
,,Ik weet best hoe jullie in je eigen land leven," zegt Dora
dan, ,ik hcb een heel mooi bock gelezen over dieren . Ik zou
wel altijd mooie boeken en verhalen willen lezen, zie je, Beppo,
maar ik heb er geen ; cn ik moot altijd maar tocren repeteeren
en voorstellingen geven en reizen en trekken . Ik zou veel
liever een gewoon meisje zijn, zie je, Beppo, en van alles leeren
en in een gewoon huis wonen en schoolgaan en veel vriendinnen
hebben. Ik vind het vreeselijk in een circus ; maar ik zeg het
maar niet aan de anderen ; het helpt toch niets . Roosje en
Jocko en Nina weten het maar alleen . "Ten ik gisterenavond
moest paard rijden en door den hoepel springen en ik mijn
lichtblauwe tarlatanjurk aan had met gouden sterretjes, hoorde
ik een meisje in den circus zeggen : ,,hc, ik wou, dat ik ook
met zoo'n prachtige jurk aan mocht paardrijden ! " En telkens als
ik voorbijkwam rijden klapte het meisje hard in haar handen .
Maar zie je, Beppo, ik vind hct allerakeligst hier en al die
mooie jurken kunnen me niets schelen . Ze zijn niet eens mooi,
als je ze overdag ziet ; en ik wou veel liever net als dat
meisje, school gain en leeren en veel prachtige boeken hebben .
MIaar nou moet ik weg, hoor ."
MIaar als Dora zict, dat Beppo een heel bedrukt gezicht
zet als zij weg wil gain, zegt ze : „wees maar niet bedroefd,
hoor Beppo, omdat je hier zoo alleen zit ; ik zal Roosje bij je
brengen. Maar je mag haar niet aan haar mooie, blonde haren
trekken. Ik zal ze op hair stoeltje ecn eind van je afzetten ;
dan kan ze je gezelschap houden, en ben je niet zoo alleen .
Ik kom dadelijk terug ! "
Even later komt Dora met Roosje in haar armen veer .
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IIet stoeltje wordt neergezet, Roosje er op, zoo, dat zc Beppo
hoed zien kan . Daarna gaat Dora weer weg, en Beppo blijft
alleen met de pop .
IIij neemt haar met een heel wijs en ernstig gezicht eens
goed op en vindt haar prachtig ; vooral haar groote blauwe
oogen en hair blonde, glanzende haren .
IIij zou er het liefst wcl eons aan getrokken hebben, en
Roosjc eens in zijn handen nemen en eens goed van alle
kanten bekijken . Maar Dora, die wel wilt vat voor manieren
apen hebben, had wel gezorgd, dat Beppo niet bij hair kon,
en het stoeltje op een flinken afstand gehouden . Toch probeerde
Beppo, door zijn rechterarm zoo ver mogelijk door de tralies
to steken, of hij Roosje pakken kon . „Ilc, bijna was hij bij
haar! IIet scheelde niet veel of hij kon haar voetje aanraken .
Maar neen, bet gaat toch niet, en hij geeft het maar op .
Beppo vindt die groote oogen van Roosje, waarmee ze hem zoo
strak aanstaart ook wel een bectje griezelig . Zeker, omdat hij
nu een kwaad geweten heeft, want eerst vond hij ze zoo prachtig .
Als een gehoorzaam aapje gaat hij clan weer in zijn hoekje
zitten, en bekijkt Roosje maar van uit de verte . IIij vindt het
toch aardig, dat ze er zit ; Dora heeft bet mooi bedacht .
Als bet tweetal zoo een poosje tegen over elkaar gezeten
heeft, komt Dora Roosje halen om haar in bed to leggen . Het
is tijd voor do pop om to slapen .
„Gezellig geweest, Beppo, zoo met Roosje samen?" vraagt
ze lachend, en ze geeft Beppo nog een hazelnoot. - En terwijl
hij then kraakt buigt Dora zich naar hem over en fluistert hem
zachtjes in : ,zal je er nou aan denken, altijd dadelijk to doen
wat Rent zegt? Anders slaat hij je, boor!" waarna ze met
Roosje door de groote staldeur verdwijnt .
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Als Dora met haar pop weg is, kruipt I3eppo dicht in
elkaar gedoken in een hoekje van zijn kooi . Hij heeft ook
slaap, en zijn kleinc, slimme, heldere oogjes vallen tclkens dicht .
Diet lank duurt het dan ook meer, of hij ligt als cen kluNN-en in
elkaar gedraaid onbewegelijk in diepen slaap . Zeker heeft hij
daar een heelen tijd al zoo stilletjes gelegen, als hij opeens
wakker schrikt door een geroezemoes van allerlei geluiden om
hem hecn : menschenstemmen, paardengesnuif, hondengcblaf,

violengekras, alles door elkaar, zoodat hooren en zien vergaan .
Len oogenblik kijkt I3eppo heelemaal verbijsterd rond, want
alles Nvat hij tot nu toe in halfdonker om zich hcen gezien
heeft, is nu hel verlicht. Ilij weet niet, waar hij dan ook het
eerst naar kijken moet . Toch valt zijn ook het eerst op een
grooten olifant, op Jim, die boven alien uitsteckt en zich geduldig
door een pair mannen een prachtig, blauw fluweelen klecd laat
vastgespen met zilveren leeuwen er op geborduurd . Daarna

krij(t hij een witten kraag om en een
roode clownmuts up . Jim ziet er potsierlijk, eigenlijk zoo belachelijk uit, dat
het is om medelijden mee to hebben .
Ilij laat maar geduldig met zich sollen,
en vindt blijkbaar alles best . Zou Jim
ook al half versufd zijn door zijn gemis
aan vrijheid, en omdat ook hij zich er
aan heeft moeten wennen zijn natuur
en zijn instinct to vergeten - wat hij
__ toch niet heelemaal kan? Achter Jim
staat een wit paardje gezadeld, het
paardje, dat de kleine Arnold, Dora's
broertje, moet berijden . Arnold, uitgedoscht in een rood satijnen pakje met witte kanten staat zich
flog even to oefenen in het buigen .
Daar tusschen door loopen Jocko en Nina in hun roode
jasjes met goud galon rond . Die prachtige kleertjes hinderen
hun blijkbaar verbazend, want ze zijn erg stijf in hun bewegingen .
Jocko gaat opeens met een heel ernstig gezicht naast Arnold
staan, en doet al diens bewegingen precies na, hij buigt, neemt
met een sierlijken zwaai een paar malen zijn hoed af, loopt netjes
achteruit en wil joist weer naar zijn hoed grijpen, als hij op
eenmaal op zijn achterste pooten gaat staan, en iemand wenkt,
dat hij weg rnoet gaan, waarna hij zich op den grond uitstrekt
en met den bek open ligt to knorren.
,,IIo, ho, Jocko, ik dacht, dat jij die apenmanieren hier wel
afgeleerd hadt ! "
I:n Jocko wordt door Reni , die er nu prachtig uitziet in
een role met gouden knoopen, overeind gezet . „ Ik weet wel,

dat je niets van me hebben moet, en daarom zoo leelijk tegen
me doet! Maar het helpt je niets, hoor, je kunstcn moet je
straks mooi vertoonen voor het publiek of anders
je
wect wel ."
Gelukkig ziet Jocko Dora juist aankomen, en met een sprong
is hij bij haar . Dora is dan ook de troost van al de dieren
uit den circus . Beppo wil ook naar haar toe, maar hij kan
niet ; hij zit vast aan een ijzeren kctting, achter ijzeren tralies .
Dora heeft nu haar lichtblauwe tarlatanjurk aan met gouden
sterretjcs en houdt Roosje stijf in de armen, die voor de
avondvoorstelling ook al mooi is aangekleed met een rose netcldoeksche jurk . IIet wagentje, waarin Dora Roosje over het
koord moet rijden, staat klaar in een hoekje . Dien avond voor
het eerst moet Dora dien toer voor het publiek doen .
,,Als het nu maar goed gaat," denkt ze ; Dora is altijd zoo
bang als ze een nieuw kunstje moet vertoonen . IIe, ze wou
maar, dat de avond om was . Alaar zij komt juist erg op het
laatst van de voorstelling, zoodat ze bijna den heelen avond in
angst moet zitten.
In een hoekje, achter een klein draaiorgel zit Dodo, de
witte poedel, ook al to beven van angst . Ilij moet straks door
een brandenden hoepel springen, een kunststuk, dat hij ook voor
het eerst zal moeten vertoonen . Dodo is prachtig opgemaakt
voor die zeldzame gelegenheid ; zijn krullen zijn mooi opgeborsteld ; de pluim aan het Bind van zijn staart is
onovertrefbaar.
Dick, de beer, staat op zijn achterpooten rechtop
met een geweer . Hij moet exerceeren van avond,
en oefent zich vooruit nog maar wat .
bees, de stalknecht, dien Beppo 'smorgens
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heeft zien veen,
g
staat nu mooi uitedoscht
g
in een rok . Hij
moet de paarden binnen in den circus brenen,
g
en verder alles
mee aanbrengen, wat er bij dc voorstelling voor de verschillende
kunsten der dieren gebruikt ~vordt : de tonnen, ~vaarop Jim

kunsten moet maken, den hoepel voor Dodo, het geweer • voor
Dick en nog veel meer .
Beppo kijkt zijn oogen uit . Gaat liet dus zoo in een
circus toe? Hij huivert ervan en trilt over zijn heele lijf als
hij denkt, dat hij ook voor de menschen kunsten zal moeten

inaken. Maar hij kan nog Been enkel kunstje ; en Dora heeft
gezegd, dat als hij niet gauw alles ken, Renc hem slaat . Van
zijn kooi uit kan hij net door een reet in het beschot binnen
in den circus zien ; en hij ziet hoe er voortdurend menschen
en kinderen komen en zich neerzetten op de banken in de
rondte. Dan opeens schrikt hij hevig op, en drukt zich stijf
achter in zijn kooi, bevend tegen den wand aan . Met een
harden slag op de trom zijn de muzikanten hun muziekstuk
begonnen ; het is een ontzettend lawaai ; Beppo vindt het
vreeselijk . Als het stuk uit is, begint de eigenlijke voorstelling .
En van uit zijn hoekje ziet Beppo, glurend door de reet van
het beschot achtereenvolgens Arnold op zijn wit paardje, Jim
mct zijn clownmutsje op, Jocko in zijn rood jasje, Dick met
zijn geweer op schouder hunne kunsten vertoonen. En telkens
als een kunstje goed gelukt is, hoort hij een oorverdoovend
handgeklap dat hem bang maakt . flij zict Dodo rillend van
angst door den brandenden hoepel springen, en hij ziet Dora met
de allergrootste inspanning Roosje in het wagentje over het
koord rijden . En hij ziet ook hoe de arme Nina een paar
harde klappen van Rene krijgt, als zij terugkomt uit den circus,
waar zij het kunstje van over den kop heen van Jim's rug of
to buitelen zoo deerlijk heeft doen mislukken .
En lang nadat de menschen den circus verlaten hebben en
de voorstelling uit is, ziet Beppo Nina nog met een zacht
klagend geluid van pijn in haar rug in een hoekje gedoken, en
Dodo weer op zijn oude plaatsje achter jhet draaiorgel rillend
en bevend neerzitten van den doorgestanen angst, ziet hij
Jim en Dick en Jocko met treurige gezichten in hun hokken
liggen, treurig omdat hun toestand zoo hopeloos is, want nooit
meer in zijn leven zal Jim met een grooten troep kameraden vrij
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rondtrekken door zijn land, zal Dick met zijn jongere broertjes
zwerven door het gebergte op den zoek naar zoeten honing, zal
Nina en ook hij, Beppo, meer rondspringen in de bosschen van
het warme, zonnige Indic, zal Dora als een gewoon meisje
schoolgaan en daar vriendinnetjes maken .
Zes dagen was Beppo nu al in zijn nieuwe omg eving ;
zesmaal had hij dus van uit zijn hoekje door de reet in het
houten beschot een voorstelling kunnen zien, maar - zijn angst
om ook eenmaal daar kunsten to moeten maken, was er niet
op verminderd . Al die lichten, die menschen, die muziek
maakten hem uit de verte alleen al vreeselijk bang .
Op den morgen van den zevenden dag kwam Dick, de
beer hem vertellen, dat hem straks het eerste kunstje zou geleerd
worden . Hij had Rene hooren zeggen : ,Ziezoo, nu zullen we
straks Beppo eens onder handen nemen . Hij heeft nu al zes
dagen hier voor niets eten en drinken gehad ; het wordt hoog
tijd, dat hij ook eens wat centen begint in to brengen ." j a,
s
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ja," zegt Dick en hij gaat op zijn achterpooten vlak voor Beppo
staan, „je zult er ook aan moeten gelooven ; het is ons allcr
lot hier . Ik heb met je to doen."
En als Beppo Pent ziet binnenkomen, een klein, dun stokje
in de hand, een grijzen vilten hoed scheef op het hoofd, grijnst
hij en laat hem zijn tanden zien, en doet net als Jocko, toen
hij den eersten avond van de voorstelling Pent : op hem of zag
komen, en gaat op zijn achterpooten staan en wenkt hem, dat
hij weg moet gaan, en gaat op den grond uitgestrekt met den
bek wijd open liggen knorren . Maar och, het helpt Beppo
natuurlijk alles niets . Zonder er op to letten, schuift Rene het
deurtje van zijn kooi open, maakt den ketting los en zet Beppo
voor zich neer op den grond .
,,Ziezoo," zegt Pene, en hij zet Beppo een groen laken
hoedje op met een pauwenveer, „een wel opgevoede aap moot
beginnen met to leeren zijn publiek beleefd to groeten . Neem
je hoed of jongen ! "
En Rene doet hem voor, vat hij to doen heeft en neemt
zelf driemaal achter elkaar zijn grijzen vilten hoed af .
,,Nou jij," zegt hij dan, „kom vooruit ." En weer neemt
hij een paar keeren zijn hoed, buigend af .
Beppo is een paar passen achteruit gegaan, en ziet Pene
woedend aan, rukt dan den hoed of en wil dien uit elkaar
trekken en vernielen.
Maar Rene neemt hem den hoed nog net bijtijds uit de handen
en geeft Beppo daarbij een harden slag met zijn dun stokje .
,,Denk je, dat ik hier niets anders to doen heb, en al mijn
tijd alleen aan jou besteden kan?" zegt hij ruw, en doet hem
nog ceps veer het kunstje voor . Dan opeens grijpt Beppo
met zijn rechterhand naar zijn hoed en neemt dien af .

; nu flog tienmaal achter
„Bravo, bravo, zoo is het hoed
elkaar."
Tienmaal nog moet Beppo hetzelfde kunstje herhalen, en
meni ;cn klap krijgt hij flog met het dunne stokje, eer hij netjes
zijn hoed kan afnemen .
I3eppo vindt bet vreeselijk! Telkens kijkt hij schuw om zich
heen of hij niet vluchten kan, vluchten voor goed den circus
uit, weg van Renc . Maar nergens is natuurlijk een uitweg
voor hem .
Zijn rug doet hem zoo'n pijn en hij vindt dat kunstenmaken
vreeselijk. Zal hij dat dan zijn heele leven moeten doen?
„Ziezoo," zegt Rent, ,nu kan je ten minste behoorlijk
groeten . Maar pas op, dat je bet morgen met veer vergeten
bent. Jullie apen vergeten alles dadelijk veer ; lastig yolk zijn
jullie . Van middag leeren duikelen over je kop, en dansen bij
bet draaiorgel, boor . Blijf hier nou maar een poosje zitten," en
Rent maakt hem met den ketting vast aan een kram in bet
houten beschot .
,,Pas op, boor je, dat je van middag je hoed nog kan afnemen .
Nog wel een kwartier, nadat Rene is heengegaan, zit
Beppo als een toonbeeld van al wat maar treurig en ongelukkig
is, trillend van kou, met een pijnlijken rug en een oud-mannetjesgezicht vol rimpels in elkaar . En als hij even later Dora ziet
binnenkomen heeft hij niet eens de kracht zijn blijdschap to
toonen.
Met zijn droevi ; gezichtje grijpt hij met zijn hand aan zijn
hoofd, meenende dat hij zijn hoed flog op heeft en wil haar
beleefd groeten .
,,Zoo, lieve Beppo," zest Dora, ,is dat nou bet eerste
S*
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kunstje, dat je gcleerd hebt, je hoed beleefd of to nemen? Ik
zie wel, dat je het goed kunt ; zal je het nooit meer vergeten?"
En als de wind blaast onder door de planken van het
beschot huivert Beppo van kou . IIij is ook zoo doodongelukkig .
„`yacht," zegt Dora, „ik weet vat ; ik zal bet wollen
dekentje halen van Roosje's bed, en je dat omdoen ." Even
later komt Dora met het dekentje terug, en doet het Beppo
als een lekker manteltje om .
En zoo ingerold in het wollen dekentje van Roosje's bed,
zit Beppo daar treurig in een hoel je van den stal, tot het
middag is en Renc hem komt halen om to leeren over zijn kop
to duikelen en to dansen bij het draaiorgel.
IIet heeft heel vat moeite en tegenstribbelen en slaag
gekost, eer Beppo het zoover gebracht heeft, dat hij even goed
als Nina en Jocko kan duikelen en dansen op de maat. Als Dora
er niet geweest was, om hem of en toe to troosten met een
paar amandeltjes, zou het al heel erg voor hem geweest zijn .
Want o, dat vergeetachtige van zijn apennatuur! Als hij den
eenen dag een kunstje goed kende, wist hij er sours den volgenden
dag heelemaal niets meer van . En dan was juist Reno zoo
heel boos op hem
Op zekeren morgen echter was Rene eens bijzonder tevreden
over hem, want met een vergenoegd gezicht, en alsof het iets
heerlijks voor Beppo was, zei hij : ,nou mag je van avond ook
eens meedoen aan de voorstelling . Ik heb me bedacht, dat
het wel heel aardig zijn zou, wanneer jij met Dick samen een
dans uitvoerde . Dick krijgt dan ook zoo'n groen laken hoed
op . Jullie komen samen binnen, gaan netjes naast elkaar staan,
groeten precies gelijk het publiek beleefd door den hoed of to
nemen, en beginnen samen een dans ."
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Rent zelf is verrukt van dat mooie bedenksel ; maar och,
de arme Beppo beeft nit al van angst juist voor die eerste
voorstelling . Hoe zal hij ooit durven dansen in den hel verlichten
circus met al die menschen, die dan telkens hard in hun handen
klappen en „bravo" roepen en schreeuwen? Beppo zal het
besterven van angst .
Een paar uur voordat de voorstelling beginnen zal, komt
Renc I3eppo een heel mooi jasje aantrekken van zwart fluweel
met gouden en zilveren loovertjes . Bcppo vindt de jas wel
mooi, maar hij vindt het vreeselijk om die aan to hebben ; en
hij doet niets dan maar aanhoudend aan de mouwen trekken .
Ilij wil er uit ; dat ding hindert hem . Maar telkens wanneer hij
er aan trekt, krijgt hij met het dunne stokjc een tik op zijn
handen, zoodat hij het eindelijk maar opgeeft .
Daar staat hij nu de arme Beppo, met zijn mooi fluweelen
jasje met gouden en zilveren loovertjes, zijn groen lal .en hoed
met de pauwenveer op, en danst op de maat van het draaiorgeltje
zijn aangeleerd dansje ; maar och, met zoo'n in-droevig gezichtje,
dat bet is om medelijden mee to hebben . En dat is hij, Beppo,
die eens vrij geleefd heeft in de bosschen van Indic en met
een grooten troep kameraadjes naar de maisvelden trok, om zich
daar to (Toed to doen aan de heerlijke maiskorrels, en die de
dolste pret had, wanneer hij met de anderen klom en sprong
van den eenen hoogen boom naar den anderen ; voor wie het
alle dagen feest was in de heerlijke, warme bosschen van zijn
eigen land . Als eindelijk de „groote repetitie," zooals keno het
noemt, is afgeloopen en Beppo nu mooi genoeg samen met
Dick dansen lean om voor het publiek to verschijnen, mag hij
nog even uitrusten tot het tijd is voor hem om den circus
binnen to gaan .

En als dan zijn beurt gekomen is, en hij naar binnen
gcduwd wordt, is hij zoo bang, dat zijn eerste neiging is hard
weer \veg to loopen . MIaar Renc staat achter hem met bet
gevreesde stokje in de hand en ziet hem zoo strak en dreigend
in de oogen, dat hij nict anders deiift dan precics to doen wat
hij zegt .

En gelukkig! hij brengt bet er goed af . I-Iij -neemt heel
nctjes zijn groen laken hoedje met de pauwenveer af, en danst
precies op de maat, zooals bet behoort . En als de dans uit
is, begint opeens een oorverdoovend handgeklap, en een luid
geroep van ,bis, bis ! " Beppo weet geen raad ; alles aan hem
trilt, en schuw en schichtig wendt hij bet kleine hoofdje dan
rechts, dan links, dan achtcr zich . \Vaar zal hij zich toch bergen?
Hij is zoo bang .

,,Bis, bis ! " klinkt het onafgcbroken . En Renc, trotsch
dat hij de man is die Dick en Beppo dien mooien dans heeft
geleerd, buigt met een glimlachend gezicht, alsof hij een held
was die jets heel verdienstelijks gedaan had ; en toch heeft hij
niets anders gedaan dan een armen, gevangen aap met slaag
een paar kunstjes geleerd .
,,Bis, bis ! "
En Beppo en Dick ze moeten aan den aandrang van het
publick gevolg geven ; ze moeten nog eens weer hun dans
dansen . En met hetzelfde angstigc, treurige gezichtje begint
Beppo opnieuw precies op de maat van de muziek to dansen .
Dan moot hij tot afscheid nog eens weer zijn hoed afnemen,
en mag heengaan . Zijn zwart fluweelen jasje met goudcn en
zilveren loovertjes wordt hem uitgetrokken, zijn hoed afgenomen,
en hij wordt weer in zijn halfdonker hoekje vastgebonden . En
als hij daar ecn poos lang, nog altijd trillend van angst gezeten
hecft, komt Dora huilend naar hem toe .
Dora is midden in de voorstelling met haar wagentje van
liet koord gevallen . Haar kunst is dien avond mislukt ; ze weet
zelf niet hoe het komt . Ze heeft vreeselijke knorren van Vader
gehad, en nu komt ze huilend bij Beppo haar troost zoeken .
,,Och, Beppo," snikt ze, ,ik wou dat er nooit icmand in
een circus kwam om naar ons to kijken, want dan zouden we
ook nooit meer kunsten hoeven to maken ."
En Beppo trekt Dora aan haar jurk dicht naar zich toe,
alsof hij zeggen wil, „ja, dat wou ik ook ."
En Dick, de beer wou het ook wel en Jim de olifant ook,
en Jocko en Nina ook .

5ckorfwie11.
AT was cen drukte op een mooicn lentedag ondcr de
bewoners van de boerdcrij „Dirkshoeve ! "
,,I3oe, hebben jullie het gehoord?" vroeg het kalfje aan de
jonge eenden ; „we hebben een nieuwen bewoner op de hoeve
gekregen, cen kraai, een gekortwiekte kraai ."
„Je moet den sinjeur zien stappen over de plaats !" zei een
groote gans, die juist kwam aanwaggelen . „Zoo parmantig, of
de heele boerderij van hem is."
„Ik begrijp niet," zeiden de trotsche kalkoenen, ,dat de baas
zoo'n leelijken, zkvarten vogel hier wil hebben . Dat is Been gezelschap voor ons kalkoenen ; dat had hij wel cens mogen bedcnken ."
,,Knars ! " Daar wordt onverwacht het deurtj e opengeduwd
van de schutting, die de afscheiding is tusschen de beide boerenhofsteden „Dirkshoeve" en „de ATorgenzon", en twee kleine
meisjes steken de hoofden om den
hock, terwijl een derde boven op
de schutting Unit . „Kijk I3etje,
kijk Grietje, daar heb je hem nou,"
zegt Aaltje, het meisje dat op den
muur zit.
,Dat is nou de kraai,
die "Tunis gevangen en gekortwiekt
heeft . Kijk hij eens stappen ! Leuk,
he ? " en ze schatert het uit van
het lachen.
,,Kan hij nou nooit meer vliegen?" vraagt kleine Betje met een
heel ernstig, nadenkend gezichtje .

D

„Neon, natuurlijk nict ; hij is gekort~viekt . Ilaar nou mag
hij vrij rondloopen over de hoeve en zal Teunis hem kunstjes
leeren doen, net als de ekster van Krelis ."
,,Ik denk, dat hij liever
zou vliegen in de lucht,"
antwoordt I3etje ; maar
zonder naarhaar to luisteren

Y

vertelt Aaltje door : „die
ekster van Krelis kan zoo
mooi praten !
Die kan
zeggen : „is de koffie klaar?" en „mooi weer vandaag," en „goeden
morgen, baas ! " - Daar moet Betje nu toch ook om lachen . llaar
dan weer kijla ze naar de acme kraai, die niet meer vliegen kan .

,,Weet je, wat die ekster van hrelis gedaan heeft, voordat
bij nog gckortwickt was? Toen heeft hij heel stillctjes den bril
van de oude boerin weckaapt,
g
terwijl ze onder de linde zat to
slapen, en then verstopt achter een struik ; en toen is de boerin
een hecle week haar bril kNN-ijt geweest, tot ze hem op een dag
tocvallig
ag lig
veren ringetje, dat ze
a zn
~agen ."
,,Ja,
ik weet
pas van Grootvader
het," zegt Grietje .
gekregen heeft, en
„Lksters en kraaien
houdt er haar andere
nemen allcs weg wat
hand stijf op . De
glinstert ; dat vinden
kraai moest het eens
ze zoo mooi !" weg komen halen !
Betje voelt even
haar hij kan immers
naar het kicine zilzoo ver niet meer

komen . IIij is immers gekort«wickt
en kan niet meet- vliegen !
Piet, de kraai, door zijn baas
y.
1'eunis zoo genoemd,
is nu al bijna veertien dagen op „T-)irks-d
hoeve " ; veertien
e' " ` :~~<j
dagen achtereen ,
waarop de lentezon zoo mooi
scheen, heeft hij
=' .
nu al op de plaats
rondgetrippeld, en
r.,
telkens vergeefsche pogingen gedaan om op to
vliegen, hoog in de lucht,
naar de toppen der lindeboomen, waarin hij ziine vroegere
kameraden ziet zitten .
llaar hij kan immers niet meer vliegen !
De groote bolt, die vastgebonden aan een touw, achter de
hooiberen
g
staat, heefal dikwijls medelijdcnd den kop geschud .

,,Dat ze zoo'n beest nou zoo jets kunncn aandoen!" denkt hij .
Als de bijtjcs zoemend naar het boekweitveld vliegen, om daar
hun honing to halen, en zc zien Piet, de kraai treurig over
het Bras rondtrippelen, clan is het net, of hun zoemen heel
treurig klinkt.

I'iet trippelt nu eens
A~
voor, en dan veer achter
bet huis rond, dan over de steenen van de plaats, en dan weer
over het grasveld, waar de bok staat vastgebonden .
Als hij zijn kameraden hoog door de zonnige, blauwe lucht
ziet vliegen, kan hij het bijna niet meer uithouden . Dat was
vroeger een ander leventje voor hem, toen hij 's morgens vroeg,
nog voor het aanbreken van den dag, naar een hoogen boom
vloog, om zich daar met de anderen to vereenigen . Dan vlogen

zij in een heelen troep uit naar de velden, waar zij tot den
middag toe ijverig in de weer waren, orn hun kost to zocken .
\Vat konden zij dan alien to zamen heerlijk over akkers en
weiden stappen, en den ploegenden landman volgen, om de
zaadjes op to pikken . En als het dan mlddag was, vlogen ze
naar een dichte boomkroon en verborgen zich tusschen de
bladeren, om een middagslaapje to houden . En als ze dan
weer uitgeslapen waren, gingen zij er voor de tNN-eede maal op
uit orn voedsel to zoeken, en 's avoncts verzamelden zij zich in
een heel grooten troep, om elkaar dan de gebeurtenissen van
den dag to vertellen . Dat was een echt gezellig uurtje, en wat
hadden ze het dan drui ! De een narn den ander het wooed of
en ze praatten maar alien door elkaar. En als dan alles verteld was, gingen zij naar hun slaapplaats in cen bepaald gedeelte
van het bosch, en zij deden dat zoo stillctjes, on- 1 niet door hun
vijanden opgemerkt to worden, dat men nicts anders hoorde,
dan het ruischen van hun vleugels .
Als het lente was, zooals nu, dan bouwde hij een nest boven
in een hoogen boom, en dan legde zijn vrouwtje daarin drie of
vijf mooie, groenachtig blauwe eitjes met olijfkleurige, donkergroene en zwartachtige stippen en vlel jes .
En ter wijl het vrouwtje dan zat to broeden, ging hij uit
orn voedsel voor haar to halen, en, o, vat had hij het dan
vreeselijk druk, wanneer de jonkjes uitgebroed waren, en hij voor
al die hongerige kleintjes ook nog had to zorgen!
Nu loopt hij maar treurig rond over de boerderij ,Dirkshoeve" en kan niet meer vliegen met de anderen naar de akkers,
en niet meer 's avonds gezellig met hen praten . Nu heeft hij
geen nestje, geen vrouwtje en geen jongen meer, om voor to
zorgen ; hij is gekortwiekt en kan niet racer opvliegen . Nu
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moet hij zijn verder leven maar laag op den grond blijven voorttrippelen. En Piet voelt zich sours heel ongelukkig .
,,Kon ik toch maar veer naar boven, naar de toppen der
allerhoogste boomen, en zweven door de zonnige, blauwe lucht ! "
1llaar als hij dat zegt, dan lachen de eenden en de ganzcn
en de haan, die boven op den mesthoop staat hem uit en
zeggen : „vat wil jij toch altijd naar de toppen der boomen?
IIeb je dan hier beneden niet alles, ;vat je hart begeert? Overvloed van lekker eten!"
Maar de ganzen en de cenden en de haan op den mesthoop
weten niet vat het is, beneden to mocten blhjven,
beneden op den kouden grond, wanneer je geboren
bent om daar to vliegen hoog in de zonnige lucht .
De haan vond al zijn geluk op den mesthoop .
„Kukeleku, vat zoo'n klein, zwart ding,
als die nietige kraai, toch ontevreden is!"
,,We zijn zeker niet voornaam genoeg voor hem ! " zeiden de kalkoenen
in nachtend ; en dan joegen zij met
hun allen de arme kraai op, die
doodsbang een schuilplaatsje
`y
zocht achter in de hooischuur.

8o

Op zekeren morgen, toen de zon bijzonder glanzend en
schitterend scheen, kon de arme kraai het daar in de laagte
niet meer uithoudcn . Ilij moest naar boven, hoog in de toppen
der boomen, waar de anderen hun vrouwtjes en jongen hadden .
En hij sloeg de vleugcls uit en probeerde op to vliegen, doch
als hij even maar boven den grond zwecfde, kon hij al niet
meer, en zakte weer dadelijk naar omlaag . Teunis had hem
immers gekortwiekt .
Maar de zon scheen zoo mooi, en de lucht was zoo blauw
en zijn kameraden hadden zoo'n pret, daar hoog in de toppen
der boomen . Nog maar eens geprobeerd, nog eenmaal de lamme
vleugcls uitgeslagen ! Toe dan, flink, probeer het maar !
He 1 daar gaat het een klein beetje hooger, dan daar straks .
Vooruit, je best gedaan
Nog iets hooger, clan . . . . opeens een buiteling naar omlaag,
en met den kop tegen den rand van den voederbak der ganzen
geslagen, ligt de arme kraai dood veer .
„\Vat ligt daar?" roepen Aaltje en Grietje en Betje van
,,de Morgenzon" bijna to gelijk uit, toen zij even later ,Dirkshoeve " kwamen oploopen .
,,Och, hct is Piet, de kraai," zei Aaltje ; en zij neemt den
dooden vogel voorzichtig op .
,,Zou die gevallen zijn?" vraagt Grietje, en zij streelt hem
het kopje.
,,Zeker naar boven willen vliegen en toen gevallen," zegt
kleine Betje, en haar groote, blauwe oogen staan heel bedroefd .
Toen het avond was, word Piet de kraai begraven onder
de groote linde voor het huis, wraar hoog in den top zijn
kameraden hun nestjes gebouwd hadden .

