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'Tot het midden van de negentiende eeuw leek het alsof elke kunstzinnige prestatie op
het gebied van ambacht en nijverheid tot de voorrechten van voorbije eeuwen behoorde. Overal in Europa had de produktie van gebruiksvoorwerpen zich van de
werkplaatsen naar de fabrieken verplaatst. Er was een nieuw en koopkrachtig publiek
gegroeid, waarvoor steeds meer vervaardigd diende te worden. Voor deze massaproduktie was het handwerk uit vroegere stijlperioden een bron van voordelige en bovendien zeer geliefde modellen. Met het beroep van de handwerker was tevens het besef
verdwenen, dat arbeid verricht in de werkplaatsen kunst was.'
Met deze pessimistische verzuchting over het ambacht rond het midden van de vorige eeuw begint dr. L. Gans zijn standaardwerk Nieuwe Kunst, de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Verderop in zijn boek zal hij ingaan op de herleving van de toegepaste kunsten in Nederland aan het einde van de vorige eeuw. L.W. R.Wenckebach was een van de kunstenaars, die daaraan deelnam. Als we het in 1898 verschenen
boek Notenkraker en Muizenkoning behandelen, een uit het Duits vertaalde vertelling
van E. T. A. Hoffmann, verlucht met tekeningen van Wenckebach, hebben we het tegelijkertijd over een van de hoogtepunten uit die herleving.
Voor een firma als Scheltema & Holkema is dit een dankbaar object voor een facsimileuitgave, want voor hen die geïnteresseerd zijn in het fraai verzorgde boek, zijn de
boeken uit de jaren negentig hooguit een legende.
We weten dat Wenckebach in die jaren een van degenen was die juwelen van boekverzorgingskunst het licht deed zien. Een goede reden om zo'n juweel opnieuw uit te
geven, gerechtvaardigd ook omdat het in die jaren geen uitzondering was in de geschiedenis van Scheltema & Holkema. De firma had immers een belangrijk aandeel in
die korte bloeitijd van de boek verzorging.
Laten we eerst terugkeren naar de woorden van Gans. Want is het waar wat hij
in zijn boek schreef? Twee antwoorden: ja en nee.
Ja, omdat we inderdaad in de negentiende eeuw op allerlei terreinen van de toegepaste kunsten een malaise zien. Eerlijke meubelontwerpen zijn er niet meer. De afwerking is grof, het ontwerp stijlloos zonder liefde voor het oude ambacht. Hetzelfde treffen we aan bij de versierende kunst in de architectuur. Ook daar gebrek aan stijl en
ambacht.
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Nee, als we de boekversieringskunst beschouwen. Te vaak wordt er nog van uitgegaan, dat het ook met deze vorm van toegepaste kunst treurig gesteld was. Niets is
minder waar. Wie de negentiende-eeuwse boekbanden bekijkt, ziet juist daar liefde
voor het ambacht. Zo men nog van tijd tot tijd bezwaren heeft tegen de kunstzinnige
aspecten, geen enkel bezwaar kan men hebben tegen het puur ambachtelijke van dit
zo vaak miskende vak.
In de negentiende eeuw had men zoveel respect voor het boek, dat men niet tevreden was met de inhoud alleen. In onze tijd, waarin we worden overspoeld door paperbacks, die na tweemaal lezen uit elkaar vallen, en door geplastificeerde omslagen, is
het negentiende-eeuwse boek een ware genieting.
Bezien we nu hoe die boeken werden geïllustreerd. Dat was nogal droevig, met een
paar gunstige uitzonderingen. Over het algemeen maakte men nog te weinig gebruik
van nieuwe druktechnieken bij de boekillustratie, zoals bijvoorbeeld de litho.
Nederland kende een achterstand op het gebied van de toegepaste kunsten, al gold
dat in mindere mate voor de boekversieringskunst. De tentoonstelling Kunst toegepast
op Nijverheid, in 1877 in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt gehouden, toonde
die achterstand duidelijk aan.
Maar 1877 was ook een gunstig jaar. In Haarlem werd het Museum voor Kunstnijverheid opgericht. Zo langzamerhand werd de kunstnijverheid een eigen plaats toegekend. Driejaar later werd in Haarlem een aan het museum verbonden school opgericht. Een belangrijk initiatief, want de jonge kunstenaars die rond 1885 de school verlieten, bleken hun vak te verstaan.
Het grote voorbeeld was bouwmeester dr. P. J. H. Cuypers, de man van het Rijksmuseum en van het Centraal Station te Amsterdam. Hij herstelde het oude ambacht
weer in ere en liet zo veel mogelijk jonge mensen aan zijn scheppingen werken. Wie
eens een paar uur over heeft moet eens aandachtig om het Rijksmuseum wandelen om
de fraaie staaltjes metselwerk en tegelzetten te bewonderen. Zijn werk stimuleerde de
herleving van de kunstnijverheid, die rond de jaren negentig begon. In 1884 de aardewerkfabriek 'Rozenburg', in 1894 'Amstelhoek' en 'Haga', het jaar daarop 'De Distel',
in 1896 'Holland', in 1897 'Zuid-Holland', in 1898 'Brouwers Aardewerk' en in 1908
nog'Amphora'.
In 1895 richtten De Bazel en Lauweriks het 'Atelier voor Architectuur, Kunstnijverheid en Decoratieve Kunst' op. Bij Van Wisselingh en Co. werden vanaf 1898 meubelontwerpen van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis uitgevoerd. Van Wisselingh was nauw gelieerd aan Scheltema & Holkema.
In 1898 starten De Bazel en Lauweriks met de uitgave van het tijdschrift Bouw en
Sier-Kunst en in de eerste jaargang (1895) van De Kroniek is al een rubriek 'Versieringskunst' opgenomen. De Kroniek, een van de belangrijkste tijdschriften die we in Nederland hebben gekend, werd reeds in 1896 door Scheltema & Holkema overgenomen.
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In hetzelfde jaar gaf de firma ook een kalender van Nieuwenhuis uit evenals in 1898,
terwijl Nieuwenhuis, Lion Cachet en Dijsselhof gezamenlijk in 1892 en in 1899 een
kalender ontwierpen. Deze laatste werd gevolgd door een kalender van Nieuwenhuis
en Lion Cachet in 1900.
In De Kroniek verschenen ontwerpen en tekeningen van vooraanstaande kunstenaars als Jan Toorop, Jan Veth, Theo van Hoytema, Haverman, Marius Bauer en
Molkenboer, en literaire en kunsthistorische beschouwingen van Berlage, Diepenbrock, Frank van der Goes, Lodewijk van Deyssel, Albert Verwey, Der Kinderen en
R.N. Roland Holst.
Het was met recht een blad dat, zoals in het januari-nummer van 1896 wordt gesteld, 'naast andere door haar gerespecteerde publicaties, een tehuis wil zijn - een als
weekblad bescheiden tehuis - voor het meer dan in vele jaren nu intense geestelijk leven, dat heenbreekt door de schuttingen der oude en als officieele geijkte afpaling. Men
zou kunnen zeggen dat in menige bijdrage wordt blijk gegeven van een gretig aanvaard voorgevoel van een ander gemeenschapsleven dan wat thans in gruwzamen
leugen op die naam aanspraak maakt'.
Deze woorden van redacteur Pieter Lodewijk Tak zijn eigenlijk maar een zwakke
afspiegeling van het ware karakter van De Kroniek. Het was een poging internationaal
aansluiting te vinden. Dat was tot dusver nimmer serieus geprobeerd. Nu kon het bij
Scheltema&Holkema voor ƒ 2,25 per kwartaal, franco per post door geheel Nederland, worden besteld. Slechts weinig Nederlanders maakten van deze mogelijkheid gebruik, zoals ook twee decennia later slechts enkele honderden zich abonneerden op een
ander tijdschrift van allure met internationale aspiraties. Wendingen.
Het is aardig te wijzen op de rol van Scheltema & Holkema in deze ontwikkeling.
Verschillende activiteiten werden al genoemd. In zijn boek realiseert Gans zich dat
ook. Hij behandelt met name de kalenders die de firma heeft uitgegeven en hij schrijft:
'Na 1892, het jaar waarin zij [Nieuwenhuis, Dijsselhof en Lion Cachet] gezamenlijk
aan de oorkonde van professor Moleschott en het boekhandeldiploma hadden gewerkt, hebben de drie vrienden zich in deze kalender voor het eerst weer aan één en dezelfde opgave gezet. En wederom heeft ieder op zijn beurt volledig zijn eigen visie ten
aanzien van de dekoratieve behandeling van het vlak kunnen verwezenlijken. Het is
de verdienste geweest van K. Groesbeek, direkteur van Scheltema & Holkema's Boekhandel, de drie verschillende persoonlijkheden hierin zonder bijzondere voorschriften
alle vrijheid te hebben gegeven, hoewel hij zich bewust moet zijn geweest van het bezwaar dat de kalender daardoor een gebrek aan eenheid te zien zou geven'.
Maar nu Wenckebach. De meesten zullen hem kennen als illustrator van Oud Amsterdam. Enkele honderden verfijnde pentekeningen heeft hij gemaakt, die werden afgebeeld in Het Nieuws van den Dag, met verklarende onderschriften. De laatste jaren
zijn verschillende van deze tekeningen gebundeld opnieuw verschenen. Zij zijn een

lust voor het oog voor de ware liefhebber van Amsterdam, omdat vele plekjes die aan
de vernietigingsdrang van stadbestuurders en projectontwikkelaars ten offer zijn gevallen, in oude tekeningen van Wenckebach nog voortleven.
Daarnaast was hij een vaardig aquarellist, die voor Verkade in de beginjaren de beroemde Verkade-albums van illustraties voorzag.
Het aardigste is misschien Wenckebach in eigen woorden voor te stellen. In 1929
stuurde de publicist N. van Harpen aan verschillende kunstenaars over wie hij in het
blad Op de Hoogte wilde publiceren, een vragenlijst:
Ludwig Willem Reymert Wenckebach
Naam en voornamen:
's-Gravenhage.
Geboorteplaats:
12 Januari 1860.
Datum van geboorte:
Utrecht. Amsterdam. Santpoort (StaWoonplaats, voorheen en thans
tion). Bloemendaalse Weg 13A.
(laatste woonplaats met nauwkeurig
adres):
Leerling van den dierenschilder D. van
Welke opleiding hebt gij genoten en
Lokhorst, Utrecht en van Jhr. E. van
hoelang?:
Heemskerck van Beest van Dalfsen,
Zeeschilder.
Welk genre schildert gij?:
Landschap.
Waar werkte gij des zomers, buiten?:
Santpoort en Schoorl (duinen).
Aan de Linge en de IJssel.
Richting 1880.
Welke is uw kunstrichting?:
(Deze vraag kan men al of niet beantwoorden)
Van welke Schilder-genootschappen of Arti et Amicitiae, Amsterdam
Verenigingen zijt gij lid?:
St. Lucas.
In welke Musea zijn er werken van u
Stedelijk Museum, Amsterdam en vroeg
geplaatst?:
werk in Museum Kunstliefde, Utrecht.
In welke belangrijke particuliere verVerschillende werken in particuliere verzamelingen is uw werk opgenomen?:
zamelingen.
Hoe waarmerkt gij uw schilderijen?:
L.W.R.Wenckebach
L.W.R.W.
• ^ monogram voor illustraties.
Welke onderscheidingen zijn u ten deel Bronzen medaille Londen 1886.
gevallen?:
Gouden medaille van de Koningin.
Arti et Amicitiae 1905.
Van 1880-1884 pensionair van Koning
Willem III.
Wenckebach's vader was een in die jaren bekend ingenieur, hoofd van de Rijks-Tele-
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graaf, door Thorbecke eens 'de stichter van het telegraafwezen in Nederland' genoemd. Hij was al op leeftijd toen zijn drie kinderen werden geboren. Hun jeugd
brachten ze daarom niet in Den Haag door, maar in Wijk bij Duurstede, waarheen
het gezin, nadat Wenckebach gepensioneerd was, verhuisde. We kunnen slechts gissen
naar de invloed die dit vertrek uit Den Haag op de jeugdige Wenckebach heeft gehad.
Zou hij echter in Den Haag zijn opgegroeid, dan zou hij al jong kennis hebben gemaakt met de Haagse School en al veel eerder de invloed hebben ondergaan van het
laat-impressionisme op zijn schilderijen. Nu had hij al een loopbaan als illustrator
achter de rug die voor ons interessanter is dan zijn latere schilderkunst.
In Wijk bij Duurstede was hij ver van elke beïnvloeding. Daar woonde hij met twee
broers, Frits en Henri. Van Harpen memoreert die broers en constateert dat de drie
jongens Wenckebach de schrik van Wijk waren. Herinneringen aan die tijd haalde hij
later met Wenckebach op:
'Willem, de oudste, ontmoette ik in de tachtiger jaren te Amsterdam, toen ik de
hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, hij de artistieke leider van de grafische inrichting der firma Roelofssen en Hubner was geworden. Frits, de derde, leerde
ik weer kennen, toen ik als directeur van den Larenschen Kunsthandel in het Museum
te Groningen een tentoonstelling hield, terwijl ik, toen hij professor in Weenen was
geworden en ik er de Hollandsche schilderschool demonstreerde, hem daar bezocht,
terwijl ik Henri, de tweede, de ingenieur, die na o.m. directeur van de Bedrijven in
Ned. Indië te zijn geweest, de Hoogovens bij IJmuiden oprichtte, eerst weerzag op de
tentoonstelling van Willem's werk bij de firma Fetter, bij gelegenheid van des schilders
6o-jarigen geboortedag.'
Het was op de zolder van de firma Roelofssen en Hubner dat Willem zijn eerste
muizen ving. Hij stopte ze in flessen, plaatste ze voor zich op de tekentafel en tekende
zijn 'modellen'. De schetsen moesten onontkoombaar leiden naar werk waarmee hij
naar buiten trad. Dat gebeurde in 1894, toen In de Muizenwereld verscheen, een belangrijk boek in de geschiedenis van de Nieuwe Kunst.
Hiervan zegt Gans: 'Meer nog dan in de prentenboeken van Van Hoytema werd
hier bewust gestreefd naar een dekoratieve werking van het lijnenspel. Dit valt speciaal op in de wijze waarop de ranken en bloemen welke de initialen in dit boekje omgeven tot vierkantsvulling werden gestyleerd. Het nieuwe streven houdt vooral een
veronachtzaming in van eigenschappen als plasticiteit en reliëfwerking. Daartegenover staat een nadrukkelijke verwerking van open natuurvormen in een sierlijk en
overzichtelijk lineair spel'.
Hetzelfde geldt voor het vier jaar later verschenen Notenkraker en Muizenkoning, zij
het dat Wenckebach zich afwendde van het art-nouveau-lij nenspel, strakker en soberder werd en nog meer aansloot bij de typisch Nederlandse variant van deze internationale beweging.
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Wenckebach had ook naam gemaakt met het ontwerpen van vignetten voor het
vierde deel van een serie Nederlandse Dichters, geredigeerd door Albert Verwey. Ander illustratief werk waren de kalenders voor Roelofssen en Hubner.
In 1883 richtte hij met een vriend, de te vroeg gestorven Ridder van Rappard
(vriend van Vincent van Gogh), de Utrechtse Kunstkring op. Het was ook in Utrecht
dat hij kennis had gemaakt met de antiquair-uitgever J.L.Beijers, die hem in 1866 bij
Het Nieuws van den Dag had geïntroduceerd. Illustrator was in die dagen een belangrijke aanstelling, want de fotografie stond nog in de kinderschoenen. Het publiek had
een grote behoefte aan geïllustreerde berichtgeving en er waren grafische ontwikkelingen die het voor een jong ambitieus kunstenaar mogelijk maakten allerlei nieuwe
druktechnieken te beproeven.
Toch beslaat het illustratieve werk een relatief klein deel van zijn oeuvre. Aan het
begin van de twintigste eeuw ebde zijn belangstelling voor dit werk weer langzaam weg
en hij keert terug tot het schilderen.
Onder leiding van de dierenschilder Lokhorst en de zeeschilder Van Heemskerck
van Beest had hij al een gedegen opleiding ontvangen en in 1880 was hij 'pensionair'
van Koning Willem III, een onderscheiding (met passende toelage), die hij vier jaar
behield.
In wezen was en bleef hij de schilder van bos en duin, die ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag kon worden gehuldigd met de woorden: 'De oogst aan schoonheid, die Wenckebach de laatste jaren van zijn schildersloopbaan heeft binnen gehaald, geeft hem recht op de dankbaarheid van allen, die het HoUandsche landschap
liefhebben en er trotsch op gaan. Moge den kunstenaar daarvan de bewijzen van
dankbaarheid en bewondering ontvangen bij deze jubileum-tentoonstelling te zijner
eere gehouden, die getuigenis aflegt van een zeventigjarige, die nog over al zijn werkkracht beschikt, om aan zijn nog levende scheppingsdrang te kunnen voldoen'.
Geen woord in al die lofuitingen over zijn illustratieve werk. Dat was voorbij en
vergeten. Het lijkt wel alsof de kunstkritiek in die dagen dat werk van Wenckebach,
voor ons in wezen zijn belangrijkste oeuvre, liever zo snel mogelijk wilde vergeten. De
NRC van 9 januari 1927 spreekt bij een tentoonsteUing van schilderijen in het Stedelijk Museum zelfs over 'een nieuwe werklust' die hem heeft gegrepen, 'vooral sedert
zijn illustratieve arbeid is afgeloopen'. Die krant wijdt er dan tenminste nog één regel
aan, maar laat er op volgen: 'door de nieuwe stroomingen, zij mogen den geest des
kunstenaars boeien, blijft zijn werk onaangetast. Er is geen behoefte naar verjonging
in dezen zelQeugdigen grijsaard. Zijn eerlijk en moeilijk zoeken naar steeds grooter
zuiverheid bij het weergeven van de indrukken die de eeuwig-wisselende natuur hem
geeft, zal hem ruimschoots genoeg zijn'.
Tien jaar later, bij een weemoedige terugblik op een kunstenaarsleven hebben de
scribenten al weer veel meer aandacht voor het illustratieve werk van Wenckebach.
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Maar toen was hij overleden (25 juni 1937) en was het tijd de volledige balans van
zijn werk op te maken. Ook dan richt zich de aandacht vooral op zijn schilderwerk.
Want, zegt de NRC: 'Wenckebach was vooral de schilder van de stille stemmen der
natuur, van de geluidlooze muziek voor het oog, dat immers ook luisteren kan'.
Niemand kon in die jaren bevroeden dat bijna een halve eeuw later de schilder
Wenckebach op de rand van de vergetelheid balanceert, maar dat de illustrator, de
boekvernieuwer Wenckebach weer leeft en ditmaal door een facsimile-uitgave van een
van zijn mooiste boeken weer tot ons komt.
1978

Adriaan Venema
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EEN WOORD VOORAF.

Toen MR. J. VAN LENNEP indertijd het sprookje van NOTENKRAKER EN MUIZENKONING

in een Nederlandsch gewaad stak, noemde hij het eene vertelling voor kleine en

voor groote kinderen. Dit blijft ook nu nog de juiste omschrijving voor HOFFMANN'S
naïeve verheerlijking dier blinkende wereld van den schoonen schijn, waarin ieder een
aparten rijkdom kan vinden, die er, naar het slotwoord van het sprookje.... „maar
oogen voor heeft." Nu is het een ernstig paedagogisch vraagstuk, of sprookjes al of
niet heilzaam voor kinderen zijn, en in den loop der jaren zijn daar zware redeneeringen over gehouden. Men komt echter met die bespiegelingen niet veel verder, dan
dat alles er van afhangt, hoe de sprookjes zijn. De mooie zijn goed en de leelijke niet.
NOTENKRAKER EN MUIZENKONING

nu behoort tot de eerste soort, en het beste bevnjs is

wel, dat de heer WENCKEBACH lust had om in zijne taal op te schrijven, hoe mooi hij
deze vreemde geschiedenis zag. Mejuffrouw C. DE VOOGT zorgde voor eene frissche en
sympathieke bewerking van den aardigen tekst, en zelf heb ik op verzoek der Uitgevers
met veel genoegen een oogje op de voorbereiding van dit mooie kinderboek gehouden.
En mocht iemand het bijgeval noodig vinden, dan neem ik graag de recommandatie
er van op mij. Als straks de kinderen, groot geworden, het literaire vonnis van
AMADEUS HOFFMANN

vernemen, zal het niet kwaad zijn, als zij zich herinneren, hoe er

uit den tweespalt van dit romantisch gemoed, toch iets heel moois voor hen is opgebloeid.
C. H. DEN HERTOG.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE KERSTAVOND.

p den 24Bten December was het regel, dat de kinderen van dokter
Staalboom den heelen dag niet in de binnenkamer mochten
komen, en nog veel minder in de zaal daarachter. Nu, ze
wisten wel waarom: de kerstboom werd in orde gemaakt.

O

In een hoekje van de achterkamer zaten Frits en Marietje. Het
begon al te schemeren en er kwam niemand om het licht aan te steken.
De kinderen vonden het wel een beetje griezelig, zoo in 't donker te zitten,
en waren daarom maar dicht bij elkaar gekropen. Frits, de oudste van
de twee, vertelde fluisterend aan zijn zevenjarig zusje, dat hij den heelen
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dag al geschuifel in de gesloten kamers had gehoord en dat er strakjes
zacht getimmerd was. Ook had hij daarnet een klein mannetje met
een doos onder zijn arm door de gang zien sluipen, en hij meende heel
zeker, dat het oom Drosselmeier geweest was. Toen klopte Marie in haar
handjes van plezier en riep: „O wat voor moois zal oom Drosselmeier
nu weer voor ons gemaakt hebben!"
De vrederechter Drosselmeier was een wonderlijk mannetje; hij was
klein en mager, en had een pieterig gezichtje vol rimpels. Op de plaats
van zijn rechter oog zat een groote zwarte pleister en zijn hoofd was
haast heelemaal kaal, waarom hij dan ook meestal een wit pruikje droeg.
Die pruik was heel kunstig uit gesponnen vlas gemaakt. Oom Drosselmeier
had dat zelf gedaan; maar wat die ook al niet kon maken! Neen maar,
je zou versteld gestaan hebben, als je dat gezien had. Wanneer een van de
mooie pendules in 't huis van dokter 8taaiboom ziek was en niet zingen
kon, dan kwam oom Drosselmeier, zette zijn pruikje af, trok zijn koffiebruin jasje uit, deed een blauw schort voor, en stak en peuterde met
allerlei scherpe instrumenten in het uurwerk, dat het Marietje zelf bepaald
pijn deed, — maar hij deed toch volstrekt geen kwaad aan de klok. Ze
leefde er altijd weer van op, en begon dan opnieuw zoo vroolijk te snorren en
te zingen, dat iedereen er schik in had. Altijd had oom, als hij kwam, wat
aardigs voor de kinderen in zijn zak; nu eens een mannetje, dat zijn oogen
verdraaide en buigingen maakte, als je op een knopje drukte, dan weer
een doosje, waar een vogeltje uit sprong, en zoo al meer van dat gedoe.
Maar met Kerstmis kwam hij altijd met een bijzonder mooi stuk aanzetten, wat heel kunstig gemaakt was, waarom mama Staalboom het dan
ook altijd direct netjes opborg,
„Och, och, wat voor moois zal oom Drosselmeier nu weer voor ons
gemaakt hebben," zei Marie. Frits meende, dat het niet anders kon zijn
dan een vesting, waarin de soldaten op- en afmarcheerden, en dan moesten
er andere soldaten komen, die de vesting wilden innemen, maar dan zou
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de bezetting met kanonnen gaan schieten, dat het daverde en knalde. „Neen,
neen," zei Marie, „oom Drosselmeier heeft tegen mij gesproken over een
mooien tuin, met een vijver er in en echt water, en daarop zwemmen
heel prachtige zwanen met gouden halsbandjes om, en die zingen allerlei
mooie liedjes. Dan loopt een klein meisje door den tuin naar den vijver
en lokt de zwanen naar den kant, en voert ze met marsepein. „Gekkepraat,"
bromde Frits, „zwanen eten geen marsepein en een heelen tuin kan oom
Drosselmeier ook niet maken. Och, eigenlijk hebben we niet veel aan de
dingen, die oom maakt; ze worden toch dadelijk opgeborgen. Dan heb ik
veel liever het speelgoed, dat we van papa en mama krijgen; dat bewaren
we zelf en daar mogen we mee doen, wat we willen.'" Toen gingen de
kinderen verder aan 't gissen, wat ze zoo al zouden krijgen. Marie hoopte
op een mooie pop; want Truitje (haar grootste pop) werd er in den laatsten
tijd niet beter op; die viel ieder oogenblik omver en had daardoor allerlei
leelijke schrammen in haar gezicht gekregen en er was geen schoonhouden
aan haar kleertjes met dat gerol over den grond. Het hielp niets, of je haar
al beknorde. Ook had mama heel stilletjes gelachen, toen Marie het bruine
.parapluutje van nichtje Bertha zoo prachtig gevonden had. Frits zei, dat
hij geen een schimmel in zijn paardestal had en dateer bij zijn soldaten
geen cavaleristen waren, iets wat papa ook heel goed wist.
Zoo babbelden de kinderen in afwachting van de dingen, die komen
zouden. Ieder jaar werd het Kerstfeest op deze wijze in hun huis gevierd.
Vooraf vertelde moeder zoo mooi van het kindeke Jezus, en zuster Louize
leerde hun Kerstliedjes, die ze 's avonds onder den boom zongen.
Het was nu
Marie zaten stijf
den een geruisch
liefelijke muziek.

heelemaal donker geworden in de achterkamer. Frits en
tegen elkaar aan en zeiden geen woord meer. Ze meenals van vleugelen in de kamer te hooren en een zachte
Daar zagen ze een streep licht op den muur.

„De Kerstengeltjes waren hier, Frits," zei Marie zacht.
ze zeker weg naar andere kinderen toe."

,,Nu gaan
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Tingeling, tingeling, klonk het. Wijd open vlogen de deuren en zoo'n
heldere glans straalde de kinderen tegen, dat ze verblind van het licht
stokstijf op den drempel bleven staan. Hè, hè," zeide ze en verroerden
zich niet. Toen nam moeder de kinderen bij de hand en zei: ,,Kijk nu
eens, wat de Kerstengeltjes gebracht hebben."

T W E E D E HOOFDSTUK.

DE

GESCHENKEN.

e kinderen waren zeker het heele jaar door erg braaf en zoet geweest;
want nog nooit hadden ze zooveel mooie, prettige dingen gekregen,
als nu. De groote denneboom, die midden in de ktimer stond, zag
er dezen keer ook al bijzonder prachtig uit. Tusschen de takken hingen
gouden en zilveren appelen, sierlijke bonbons, die wel bloemknoppen leken,en
lange slingers schitterende kralen, die er uitzagen als sneeuwvlokken, waar de
zon op schijnt. Denk je daar nu nog tusschen wel honderd vroolijke
lichtjes en je kunt begrijpen, hoe opgetogen de kinderen waren. Op een
tafel onder den boom waren de cadeau's uitgestald, en wat lag daar al niet

D
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op! Marietje was stil vaa bewondering. Al haar wenschen waren
vervuld. Daar stond een pop, mooier dan Truitje ooit geweest was,
geleund tegen een allerliefst keukentje; daar was ook het verlangde
parapluutje, en op een standaardje, zóó dat ze het van alle kanten bekijken
kon, hing een zijden jurkje met roode linten er aan. Met een zucht van
verrukking riep het kind: „Is dat beeldige jurkje echt voor mij? Mag
ik dat Zondag aantrekken?"
Frits was intusschen al drie of viermaal om de tafel gerend op het
nieuwe witte stokpaard, dat hij gekregen had. Het was een wilde rakker,
zei hij; maar dat hinderde niet, hij zou hem wel klein krijgen. Daarop
ging hij eens inspectie houden van het nieuwe korps huzaren, dat aangekomen was. Jongens, wat zagen die heeren er prachtig uit! Ze droegen
massief zilveren wapenen en reden op paarden zoo schitterend wit, dat
ze ook wel puur van zilver leken te zijn.
Juist waren de kinderen wat tot kalmte gekomen en zaten ze nu stilletjes de nieuwe prentenboeken te bekijken, toen er al weer gescheld
werd. Zij sprongen op. Nu zou oom Drosselmeier met zijn cadeau's
voor den dag komen; dat wisten zij wel. Een tochtscherm, dat in een
hoek van de kamer stond, werd op zij geschoven en daardoor kwam een
tafel te voorschijn, die er achter verborgen was geweest. Wat denk je
nu wel, dat de kinderen te zien kregen ? Ik zal het maar zeggen; want dat
kan toch niemand raden. In een mooi aangelegd park stond een kasteel
met veel vensters. Zoodra een liefelijk klokkenspel zich liet hooren, gingen
de deuren en vensters wijd open, en je zag deftige heeren met hoeden
met veeren op, en dames met sleepjaponnen aan door de zalen wandelen.
In de middenzaal, die haast in brand leek te staan, zooveel lichtjes brandden
er in de zilveren kronen, werd gedanst op de maat van het klokkenspel
door jongens met buisjes aan en meisjes met korte rokjes. Een heer in
een smaragdgroenen mantel keek van tijd tot tijd door een raam, wenkte
met zijn hand en verdween dan weer. Om de tien tellen verscheen voor

— l a de deur van het slot oom Drosselmeier zelf; maar niet grooter dan papa's
duim. Frits, met zijn armen op de tafel geleund, had het mooie kasteel
en de dansende en wandelende figuurtjes goed bekeken; toen zei hij:
„Oom Drossel meier! laat mij ook eens het kasteel binnengaan." De vrederechter zei, dat dit heelemaal niet kou en hij had gelijk; het vyas heel
gek van Frits, een kasteel te willen binnengaan, dat met gouden torens
en al niet zoo groot was als hij zelf. Dat zag hij dan ook in; maar na
een poosje, toen altijd weer dezelfde beeren en dames wandelden, en dezelfde
kinderen dansten, en dezelfde groene man uit hetzelfde venster keek en dezelfde
kleine oom Drossehneier voor dezelfde deur kwam, riep de jongen weer:
,,Toe oom, laat die groene man nu 'es door een ander venster kijken." ,,Dat
gaat niet, Fritsje-lief," zei de vrederechter. „Nu, laat hem dan eens met
de anderen rondwandelen," zei Frits. „Dat kan ook niet," zei oom, maar
Frits hield nog niet op. „Dan moeten de kinderen er eens uitkomen,"
zei hij, „ik wil ze wat dichterbij zien." „Och, dat kan allemaal niet
jongen," zei oom, nu een beetje knorrig, „zooals de mechaniek gemaakt
is, zoo moet het blijven." „O zoo," zei Frits langzaam, „kan dat allemaal
niet? Nu, weet je wat, oom! als uw mooie poppetjes niks anders
kunnen doen dan altijd maar weer hetzelfde, dan zijn ze ook niet veel
bijzonders en dan geef ik er geen zier om. Neen hoor, dan heb ik liever
mijn huzaren; die moeten marcheeren voorwaarts of rechts uit de flank,
net zooals ik het hebben wil, en die zitten niet ingesloten in een huis."
Toen ging hij weer gauw naar de andere tafel, en liet zijn huzaren op
de zilveren paardjes heen en weer draven naar hartelust. Ook Marie
sloop weg, want het dansen van die poppetjes in het slot begon ook haar
erg te vervelen; maar, omdat zij goediger en beleefder was dan Frits, liet
ze dat niet zoo blijken. De vrederechter zei knorrig tegen mevrouw
Staalboom: „Ik zal mijn kasteel maar weer inpakken, want zoo'n kunstwerk is eigenlijk niet geschikt voor domme kinderen;" maar toen vroeg
mama, of hij haar het kunstige raderwerk eens wilde laten zien en hoe de
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poppen in beweging gebracht werden. Oom Drosselmeier nam nu alles
uit elkaar, zette het toen weer ineen en lei uit, hoe de mechaniek werkte.
Daardoor was hij weer heelemaal in z'n humeur gekomen, en gaf toen
aan de kinderen nog wat mooie bruine manrjetjes en vrouwtjes met goud
op hoeden en lijfjes, die zoo zoet roken als peperkoek en waar Frits en
Marie erg blij mede waren. Zus Louise had op verlangen van mama de
mooie japon aangetrokken, die ze gekregen had, en zag er keurigjes uit;
maar Marie wou liever haar jurkje nog een beetje zóó bekijken, voor ze
het aantrok. Nu, dit vond moeder ook goed.

D E R D E HOOFDSTUK.

DE BESCHERMELING.

E

igenlijk was er nog een reden, waarom Marie een beetje langer bij
den Kerstboom wou blijven: ze had een ontdekking gedaan. Door
het uittrekken van Trits z"n huzaren, die voor den boom opgesteld waren, was een klein mannetje zichtbaar geworden, dat stil en
bescheiden stond af te wachten, wanneer de beurt aan hem zou komen.
Mooi was het ventje niet; z'n zwaar lang bovenlijf paste volstrekt niet
bij z'n dunne beentjes, en z'n hoofd leek veel te groot; maar z'n keurig
nette kleeding maakte veel goed. Daaraan kon je duidelijk zien, dat hij
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een man V8n smaak en verstand was. Hij droeg een mooi, schitterend rood
huzarenbuisje met veel gele tressen en knoopjes, een dito broek en de
keurigste laarsjes, die ooit de voeten van een student, ja zelfs van een
luitenant versierd hebben; ze zaten aan z'n sierlijke beentjes zoo netjes,
of ze er aan geschilderd waren. Gek was het, dat hij bij deze mooie
kleeding, een smal, leelijk mantelje, dat wel van hout leek te zijn, op z'n
rug had hangen, en dat hij een pluimmuts droeg. Marie vond dit zoo erg
niet; want oom Drosselmeier had ook altijd een leelijk manteljasje aan
en een gek mutsje op, en toch was hij een goeie, lieve oom. Ook maakte
ze bij zich zelf de opmerking, dat oom, al deed hij net zoo'n mooi buisje
aan als het mannetje, er toch nooit zoo aardig uit zou zien. Marie had
al dadelijk erg veel op met het kleine ventje en hoe meer ze hem aankeek,
hoe liever ze hem vond. De goedhartigheid stond hem op het gezicht
te lezen; z'n helgroene, een beetje uitpuilende oogen zagen haar vriendelijk
aan; om z'n kin droeg het ventje een mooien baard van fijne, witte wol,
en dat stond hem heel goed, want nu kwam het vriendelijk lachje om z'n
mond zooveel te beter uit.
„Och papa," riep Marie eindelijk, „voor wie is toch dat aardige, kleine
mannetje daar?" „Dat ventje," zei papa, „moet voor jullie allemaal
werken, hij moet de harde noten kraken en hij is net zoo goed van
Louise, als van Frits en van jou," Daarop tilde papa het houten manteltje
in de hoogte en dadelijk sperde het ventje z'n mond wijd open, zoodat,
er twee rijen scherpe witte tandjes zichtbaar werden. Marie stopte daar,
op verlangen van papa, een noot tusschen
K r a k . . . . ging het, de
doppen vielen op tafel en de pit in haar handje. Nu begreep Marie, dat
de nette, kleine man tot het geslacht der notenkrakers behoorde. Ze
juichte van plezier.
„Nu, Marie," zei papa, „als vriend Notenkraker jou zoo goed bevalt,
mag jij hem bewaren en op hem passen; maar je weet, Louise en Frits
mogen hem even goed gebruiken als jij."

iWoRDCW-iDAT.STIL.tN.BtSCMCIDeW-STOND'AF-Te-:
.W^ACHTCNiDAT'DC'BtURT-AAN'HeH-20U-K0MCW..1W
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Marie nam dadelijk het ventje in haar arm en liet hem noten voor
haar kraken ; maar ze zocht altijd de kleinste uit; dan hoefde haar vriendje
z'n mond niet altijd zoo wijd open te sperren; want dat stond hem
lang niet goed, vond ze. Louise kwam naast haar zitten en liet vriend
notenkraker ook voor haar werken, wat hij graag scheen te doen; want
hij lachte altijd maar even vriendelijk. Frits was van het rijden en het
exerceeren van z'n soldaten moe geworden, en toen hij nu zoo lustig noten
hoorde kraken, kwam hij ook bij z'n zusjes en lachte hartelijk om den
kleinen grappigen kerel, die, omdat Frits ook noten eten wilde, nu van.
hand tot hand ging en maar-altijd-door z'n mond open en toe moest
doen. Frits zocht altijd de grootste en hardste noten voor hem uit;
maar op eenmaal ging het krak . . . krak, en drie tandjes vielen uit den
notenkraker z'n mond. Z'n heele onderkaak hing er los bij.
„Och m'n arme, lieve notenkraker!" riep Marie en nam het ventje
in haar armen.
„Wat een onnoozele hals is dat," zei Frits, „dat wil notenkraker zijn
en heeft niet eens een goed gebit; hij verstaat z'n vak niet, hoor! Geef'm
hier, Marie, hij moet noten kraken, al verliest hij ook al z'n tanden en z'n
kin er bij. Wat komt het er op aan, al valt de domoor heelemaal uit mekaar!"
„Neen, neen," riep Marie en dikke tranen liepen haar langs de wangen
„je krijgt m'n lieven notenkraker niet meer in je handen. Kijk eens, hoe
treurig hij me aankijkt en me zijn geblesseerden mond laat zien! Maar jij
bent een ruwe jongen, je slaat je paarden en je laat je soldaten telkens
doodschieten." — „Dat hoort ook zoo; maar daar begrijp je niks van," riep
Frits, „en de notenkraker is net zoo goed van mij als van jou, hoor! Geef
'm hier." Marie begon nu hardop te huilen; ze wikkelde den gewonden
notenkraker in haar zakdoekje en hield hem stijf tegen zich aan. Papa,
mama en oom Drosselmeier kwamen nu ook op het gevecht toeloopen.
Tot groot verdriet van Marie, nam oom dadelijk de partij van Frits op;
maar papa zei gelukkig: „Ik heb nu eenmaal aan Marie de zorg voor den
2
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notenkraker opgedragen en het arme ventje heeft wel wat oppassing noodig.
Niemand mag hem haai dus afnemen. Ik had ook niet van je gedacht,
Frits, dat jij van iemand, die in den dienst gewond is, nog meer werk
zou eischen. Als goed militair moest je weten, dat gewonden buiten
dienst gesteld worden."
Frits kreeg een kleur en ging, zonder zich om noten of notenkraker
meer te bekommeren naar den anderen kant van de tafel, waar z'n
soldaten, na behoorlijk voorposten uitgezet te hebben, hunne nachtkwartieren betrokken hadden. Marie zocht de verloren tandjes van haar
vriendje op, bond een lint van haar jurkje om zijn kin en wikkelde den
gewonde, die er bleek en ontdaan uitzag, nog zorgvuldiger in haar zakdoek.
Ze hield hem als een kind in haar armen en ging met hem het nieuwe
prentenboek bekijken. Tegen haar gewoonte in werd ze heel boos op oom
Drosselmeier, die haar uitlachte en vroeg, hoe ze zoo lief kon zijn voor
zoon mormel. De gekke vergelijking tusschen oom en het ventje, die ze
straks gemaakt had, kwam haar nu weer in de gedachten, en ze zei met
een effen gezichtje: „Wie weet, oompje, al was u net zoo mooi aangekleed
als ïnijn lieve notenkraker en al had u net zulke keurige laarsjes aan, wie
weet, of u er wel even aardig uit zou zien als hij."
Marie begreep niet, waarom papa en mama zoo begonnen te lachen en
waarom oom Drosselmeier zoo'n rooden neus kreeg en lang niet meer zoo
vroolijk keek als daareven. Misschien was daar ook wel een bijzondere reden voor.

VIERDE HOOFDSTUK.

WONDERBARE ZAKEN.

ls je bij dokter Staalboom in de huiskamer kwam, zag je dadelijk
links tegen den muur een groote glazenkast, waar de kinderen het
mooie speelgoed, dat ze ieder jaar met Kerstmis kregen, in bewaarden. Louise was nog maar heel klein, toen papa die kast had laten maken door
een knappen schrijnwerker, die er zulke kristalheldere glazen in zette en
alles zoo netjes inrichtte, dat de dingen er nog mooier in leken, dan als
je ze in handen had. Op de bovenste plank, waar Frits en Marie niet bij

A
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konden, stonden de kunstwerken V8n oom Drosselmeier; de volgende
plank W8S voor de prentenboeken en op de twee onderste mochten Frits
en Marie zetten, wat ze wilden. Meestal nam Marie de onderste plank
voor haar poppen in gebruik, en Frits de volgende voor zijn soldaten
en zoo hadden ze ook nu gedaan. Frits zette zijn huzaren op de tweede
plank en Marie bracht in het onderste vak de kamer in orde voor de
nieuwe pop, die Klaartje heette, en inviteerde zich zelf bij haar op suikergoed. De oude Trui werd afgedankt. Die kamer was keurig gemeubeld:
een canapé met gebloemd sits, een stuk of wat allerliefste stoeltjes, een
beeldige theetafel en een heerlijk hagelwit bed. Dat stond allemaal in
't hoekje van de kast en de wanden waren versierd met mooie plaatjes.
Je kunt begrijpen, dat Klaartje het daar best naar haar zin had.
Het was al laat geworden, bijna middernacht. Oom Drosselmeier was
naar huis gegaan; maar de kinderen konden nog niet scheiden van de kast
met speelgoed, hoe dikwijls moeder ook al gezegd had, dat het hoog tijd
was om naar bed te gaan. „'t Is waar," zei Frits eindelijk „de arme
kerels (hij bedoelde zijn huzaren) willen ook hun rust hebben en zoolang
ik hier sta, is er geen een, die maar even durft knikkebollen, dat weet
ik wel." Toen trok hij af, maar Marie vleide, of ze nog een heel klein
oogenblikje bij de kast mocht blijven; want ze had nog zooveel te doen. „Ik
zal gauw voortmaken en dan echt dadelijk naar bed gaan, moeder," zei ze.
Marie was een lief, verstandig kind en mama durfde haar wel even
alleen bij het speelgoed laten; maar ze mocht toch niet al te lang bij haar
mooie pop en al het nieuwe speelgoed blijven, en daarom deed mevrouw
Staalboom de kaarsen links en rechts van de kast maar vast uit. Alleen de
hanglamp midden in de kamer verspreidde nog een zacht, liefelijk licht.
„Kom, nu gauw voortgemaakt, Marietje! anders kan je morgen niet
bijtijds opstaan," zei mama en ging vast naar de slaapkamer. Zoodra
Marie alleen was, ging ze dadelijk datgene doen, wat haar zoo na aan
't hart lag en wat ze toch, ze wist zelf niet waarom, niet graag aan haar
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moeder wou laten merken. Nog altijd had ze den zieken notenkraker
in haar zakdoek gewikkeld op den arm. Nu lei ze hem heel voorzichtig
op de tafel en wikkelde zachtjes den zakdoek los, om naar zijn wonden
te kijken. Notenkraker zag heel bleek; maar lachte toch zoo weemoedig
vriendelijk, dat Marie de tranen in de oogen kwamen. „Och, notenkrakertje,"
zei ze zachtjes, ,,wees er toch niet boos om, dat F rits je zoo'n pijn gedaan
heeft; hij meende het zoo kwaad niet, maar door dat wilde soldatenleven
is hij wat ruw geworden. Hij is toch heusch een goede jongen, dat kan
ik je verzekeren. Ik zal je zoo goed oppassen, dat je gauw weer gezond
en vroolijk wordt, en wees maar niet ongerust over je tandjes en je kin:
dat zal oom Drosselmeier wel allemaal weer in orde maken. O, die is
zoo k n a p ! . . . " Maar Marie kon niet uitspreken; want toen ze den naam
Drosselmeier noemde, trok vriend Notenkraker een geweldig zuur gezicht
en 't leek wel, of er groene vonken uit zijn oogen sprongen. Vóór Marie
evenwel tijd had om recht bang te worden, had haar goeie notenkraker
zijn gewoon weemoedig-lachend gezicht, al weer. Ze begreep nu, dat het
plotseling opflikkeren van het lamplicht een schijntje van leven op het
gezicht van het ventje gebracht had. ,,Hoe gek van me, om zoo te schrikken
voor niemendal!" zei ze zachtjes. „Ik weet toch heel goed! dat houten
poppen geen gezichten kunnen trekken, 't Is niets hoor, Notenkraker! ik houd
toch veel van je, al ben je maar van hout, en ik zal je goed oppassen, hoor!"
Toen ging Marie met haar vriendje in de armen op haar knietjes voor
de glazenkast liggen en heel beleefd zei ze tegen de nieuwe pop: „Wees
jij nu zoo vriendelijk, lieve Klaartje, en sta je bed aan het zieke mannetje
af. Jij bent gezond en sterk, anders had je niet zulke dikke roode wangen,
en daarom kan jij je nu best voor een poosje op de canapé behelpen. Je
moet maar bedenken, weinig poppen hebben zoo'n mooie canapé."
Juffrouw Klaartje zag er in haar mooi Zondagskleedje heel voornaam
en stemmig uit; maar ze zei boe noch ba.
„Kom, ik hoef geen omslag met je te maken" zei Marie, en ze haalde
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het mooie ledikantje naar voren en legde Notenkraker er zachtjes in. Eerst
bond ze nog een lint van haar hals om z'n schouders en dekte hem
toen warmpjes toe. „Bij die onvriendelijke Klaar moet je niet blijven"
zei ze, en zette het ledikantje met Notenkraker er in op de volgende plank,
zoodat het dicht bij het dorp te staan kwam, waar Frits z'n huzaren had
ingekwartierd. Toen sloot ze de kast en wilde naar bed gaan, maar —
wat was dat?
Daar begon het aan alle kanten te mischen, te rammelen
en te ritselen, achter de kachel, tusschen de stoelen, onder de kast, overal.
De hangklok snorde er tusschen door, al harder en harder; maar ze kou
niet tot slaan komen. Marie keek op; daar liet wezenlijk de groote vergulde uil, die op de klok zat, zijn vleugels neerhangen, zoodat de heele
wijzerplaat bedekt was, en zijn leelijke kattekop ver vooruitstak. En
harder snorde de klok, tot je duidelijk de woorden kon hooren:
„Bom-bam! bom-bam ! tingelingèlingen!
Alles moet nu zoetjes gaan zingen!
Kling! klang! bom-bam-bom!
Muizenkoning die komt weerom!
Kling-klang-kling ! z'n kleine, fijne ooren
Willen mooie muziek nu hooren!
Bom-bam-bom! de klok gaat slaan!
Bom-bam-bom ! de krijg vangt aan !
Tingelingeling! valt aan! valt aan!

En bom! bami ging het met een dof geluid twaalf maal achter elkaar.
Marie begon nu erg angstig te worden en haast was ze vol schrik weggeloopen, toen ze ineens oom Drosselmeier ontdekte, die in plaats van
den uil op de hangklok zat en de panden van zijn koffiebruin jasje als
vleugels neer liet hangen. Maar ze raapte al haar moed bijeen en riep met
een klagend stemmetje: „Och, oom Drosselmeier, wat doe je daar uu
boven? Kom toch naar beneden en maak me niet zoo bang, nare oom!"
Maar daar had je al weer wat anders: een gefluister, een gepiep en
een getrappel overal. Het was, of er achter het behang en onder den
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vloer wel duizend kleine voetjes trippelden en duizend kleine lichtjes
schitterden door de reten V8n de planken. Lichtjes? neen, kleine, fonkelende oogen waren het. Marie zag nu duidelijk, dat uit alle hoeken en
door alle reten muizen te voorschijn kwamen. Spoedig ging het triptrap-trip over den vloer. Dichte drommen van muizen galoppeerden heen
en weer, tot er eindelijk orde in den troep kwam en ze allen in 't gelid
stonden, zooals Frits z'n soldaten opstelde, als er slag geleverd moest worden.
Dit vond Marie heel grappig en daar ze heelemaal niet bang was voor
muizen, begon ze plezier in de zaak te krijgen; maar opeens klonk zoo'n
griezelig, akelig, doordringend gefluit, dat Marie ijskoud werd van schrik.
Ën wat zag ze nu? — Neen maar! ik denk zeker, dat alle kinderen, al
waren er ook bij, zoo dapper als de groote veldheer Frits Staaiboom, als
ze dat gezien hadden, van schrik waren weggeloopen. Ja, velen zouden
zeker in hun bed gekropen zijn en hadden de dekens tot ver over de
ooren getrokken. Och, die arme Marie kon niet eens zoo iets doen; want
begrijp er-is aan; vlak voor haar voeten sprongen, met een onderaard sch gerommel, stukken steen, splinters hout en zand en kalk in
de hoogte, en zeven muizenkoppen, elk met een hel-fonkelenden diadeem
gekroond, kwamen onder een akelig gesis en gepiep uit den grond te
voorschijn. Spoedig werkte zich ook het muizenlichaam, waar die zeven
koppen aan gegroeid waren, omhoog, en de groote, met zeven kronen
getooide muis werd met een driemaal herhaald gepiep begroet, door het
heele leger dat zich nu in beweging zette. Trip, trap, trip, trap, ging het
recht op de kast aan, recht op Marie af, die vlak voor de glazendeur stond.
Van angst en ontzetting was Marie's hartje wild gaan kloppen, en ze
dacht haast, dat het uit haar borst zou springen en dan... dan moest ze
sterven; maar nu was het ineens weer, of haar het bloed stilstond in de aderen.
Half bewusteloos viel ze achterover. .. en rin-kling-kling viel de glazenruit
in scherven, waar Marie met haar elleboog tegen gestooten had. Een
oogenblik voelde ze wel een stekende pijn in haar linkerarm; maar toen
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niet meer; toen was ineens alle pijn, angst en narigheid verdwenen; ze
hoorde geen akelig gefluit en gepiep meer, het was heel stil geworden;
ze durfde niet goed rondom zich zien; maar ze geloofde toch zeker, dat de
muizen, door het gerinkel van de glasscherven verschrikt, waren weggeloopen.
Maar wat was dat nu weer? Daar begon het achter Marie in de kast
wat rumoerig te worden, en heel fijne stemmetjes begonnen te zingen:
„Muizenschaar,
Groot gevaar!
Vijand naakt,
Waakt, ontwaakt
Trekt op wacht
Nog van nacht!
Roem en eer
Wacht je weer!"

En daarbij klingelden schelle, fijne klokjes, .onrustig waarschuwend.
,,0, dat is mijn klokkenspel," riep Marie verbaasd en sprong vlug
op. Toen zag ze, dat het wonderlijk licht werd in de kast en di\t het
daar recht woelig toeging. Verscheidene poppen liepen schutterig door
elkaar en sloegen met de kleine armpjes om zich heen. Opeens sprong
Notenkraker overeind, wierp het dek van zich af en sprong met beide
voeten tegelijk uit het bed, terwijl hij hard riep:
„Knak! knak! knak!
Muizenkanalje!
Hou je gemak,
Leelijk rapalje!
Krak-krik-krak!
Muizenpak!
Krik-krak-krak!
Je krijgt op je dak!"

En daarbij trok hij zijn klein sabeltje uit en zwaaide er mee in de
lucht. Toen riep hij: „Getrouwe vasallen, mannen broeders! wilt ge mij
bijstaan in den strijd?" Dadelijk riepen drie Paljassen, een Pierrot, vier
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Schoorsteenvegers, twee Orgeldraaiers en een Tamboer: „Ja, Heer!
wij blijven u trouw in nood en dood, en trekken met u ten oorlog.
Op ten strijd! Op ten strijd!" En allen volgden het voorbeeld van den
in geestdrift ontgloeiden Notenkraker, die onverschrokken den gevaarlijken
sprong van de hooge plank waagde. Ja, die poppen hadden goed springen;
want niet alleen hadden ze rijke kleeren van laken en zijde aan; maar
hunne lijfjes waren ook opgevuld met watten en zaagsel, zoodat ze neervielen als meelzakken; maar de arme Notenkraker zou zeker armen en
beenen gebroken hebben, als niet op het oogenblik dat hij sprong, juffrouw
Klaartje van de canapé was opgevlogen en den held in haar zachte armen
had opgevangen.
„Och mijn lieve, goeie Klaartje" zei Marie aangedaan, „wat heb ik je
miskend. Zeker heb je den armen gewonde gewillig je bed afgestaan."
Maar juffrouw Klaartje zei, terwijl zij den jongen held zachtjes tegen
haar zijden borst drukte: „Wil toch, o heer, ziek en gewond als ge zijt,
niet ten strijde trekken en u in gevaar begeven. Zie, hoe uwe dappere
vazallen, strijdlustig en zeker van de overwinning, zich verzamelen. Paljas,
Pierrot, de Schoorsteenveger, de Orgeldraaier en de Tamboer zijn al
beneden, en de suikerpoppen op mijn plank zetten zich ook al in beweging.
Blijf, o heer! en rust uit in mijn armen of ga zitten op mijn vederhoed,
om van daar uit de zegepraal der uwen te aanschouwen." Zoo sprak
Klaartje; maar Notenkraker toonde duidelijk zijn ongeduld en schopte
zoo met zijn beentjes, dat Klaartje hem wel los moest laten en op den
grond zetten. Zoodra hij stond, boog de held hoffelijk voor zijn redster
en zei: „O jonkvrouw, steeds zal ik uwe vriendelijke gunst gedenken in
nood en in strijd."
Toen haakte Klaartje vlug haar mooi ceintuur los, bukte zich zoo diep,
dat ze Notenkraker bij zijn armen kon pakken, en wilde hem nu het
lint om de schouders binden; maar hij week terug, legde zijn handje op
z'n borst en zei plechtig: „Niet alzoo, schoone jonkvrouw! verspil aan mij
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uwe gunsten niet; want..." — hier bleef hij steken, zuchtte diep, maakte
toen het lint, waar Marie zijne wond mee verbonden had los, kuste het
en bond het als een sjerp om zijn lijf. Daarop zwaaide hij lustig met
zijn sabeltje en sprong vlug als een vogel over den drempel van de kast
op den vloer.
Ge merkt wel, dat Notenkraker al, voor hij levend werd, de goedheid
en liefde van Marie heel diep voelde, en dat hij alleen uit dankbaarheid
voor haar het ceintuur van Klaiirtje weigerde, hoewel dat heel mooi en
splinternieuw was. De trouwe Notenkraker tooide zich liever met het
simpele lintje van Marie.
Maar hoe zal het nu verder gaan? — Zoodra Notenkraker op den vloer
springt, begint het akelig gesis en gepiep weer. Och, onder de tafel staat
een groote massa van die onzalige muizen geschaard en hoog boven allen
uit steekt het afschuwelijk, zevenkoppig monster. Hoe zal dat afloopen!

V I J F D E HOOFDSTUK.

DE VELDSLAG.

la den generalen marsch, getrouwe vazal-tamboer!" riep Notenkraker
luid en dadelijk begon de tamboer zoo flink en zoo kunstig te roffelen, dat de ruiten van de glazenkast er van dreunden en rammelden.
Toen begon het in de kast te klapperen en te kraken, en Marie zag, dat
de deksels van al de doozen, waar het leger van Frits ingekwartierd was,
met geweld opengeduwd werden en de soldaten er uit en op de onderste
plank sprongen, waar ze in slagorde gingen staan. Notenkraker liep heen
en weer en sprak woorden vol geestdrift tot de manschappen: „Maar is

S
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er dan geen hondsvot van een trompetter, die zich roeren kan ?" riep hij
knorrig. Toen ging hij voor Pierrot staan, die wel wat bleek was geworden,
en zei op plechtigen toon: „Generaal, ik weet dat ge moed en beleid hebt.
Hier komt het er op aan, tegenwoordigheid van geest te toonen en vlug
te handelen. 13 vertrouw ik het bevel over de gezamenlijke cavalerie
en artillerie toe. Een paard hebt ge niet noodig; uw beenen zijn lang
genoeg, daarmee kunt ge wel galoppeeren, Doe nu wat uw plicht is."
Dadelijk stak Pierrot twee van zijn lange vingers in zijn mond en floot
zoo doordringend, dat het klonk, alsof er op honderd schelle trompetten
tegelijk geblazen werd. Toen hoorde je een gehinnik en gestamp in de
kast, en daar kwamen de kurassiers, de dragonders en de nieuwe blinkende
huzaren aan en hielden halt op den vloer. Regiment op regiment defileerde nu met vliegende vaandels en vol muziek voorbij Notenkraker, en
schaarde zich in slagorde over de heele breedte van de kamer, ^oor hen
uit reden de kanonnen van Frits, omgeven door artilleristen. Bom! bom!
bom! ging het nu, en Marie zag, hoe de suikererwten vlogen in de dichte
muizendrommen, die daar heelemaal wit bestoven van werden, waarover
ze zich erg geneerden. Vooral werd hun erg veel kwaad gedaan door
een zware batterij, die op mama's voetenbankje geposteerd was, vanwaar
ze aanhoudend met pepernoten op de muizen vuurde, die daardoor om- en
omgegooid werden. Toch kwamen de muizen al nader en nader, en maakten
zich zelfs van eenige kanonnen meester. Toen ging het Boem! — boem! —
boem ! — aan weerszijden, en van den rook en de stof kon Marie haast
niet zien, wat er gebeurde. Aan beide zijden werd met de grootste verbittering gevochten en de zege bleef lang onbeslist. De muizen kregen
gedurig versterking en de kleine zilverpillen, waarmede ze zeer handig
wisten te werpen, vielen tot in de kast. Wanhopig liepen Klaartje en
Truitje heen en weer en wrongen hare handjes haast stuk. „Moet
ik nu in den bloei van mijn jeugd sterven! ik, de mooiste aller
poppen!" riep Klaartje: ,,Heb ik daarvoor zoo goed opgepast, om binnen
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deze vier muren ellendig te sterven!" riep Truitje, en ze vielen in elk8ars
armen, zoo hard snikkend en jammerend, dat je het tusschen het lawaai
van den slag door nog hooren kon.
Van het spektakel, dat nu begon, kan niemand zich een denkbeeld
maken. Pief, paf, boem, boem, retterdetet! ging het en daarbij gilden en
piepten Muizenkoning en muizen, dat je hooren en zien verging, en tusschen
al dat geveeld door klonk toch nog helder en duidelijk de stem van
Notenkraker, die rechts en links bevelen uitdeelde, en zag men, hoe hij
over de in vuur staande bataljons heenschreed.
Pierrot had een prachtigen aanval met de cavalerie gedaan en zich
met roem overladen; maar de huzaren van Frits werden door de rauizenartillerie met leelijke stinkende kogeltjes beschoten, die afschuwelijke
vlekken in hunne roode buisjes maakten, waarom ze niet meer flink
vooruit wilden. Pierrot liet hen nu links-om zwenken en in het vuur
van het commandeeren deed hij dit zelf ook even als zijn kurassiers en
dragonders; dat wil zeggen: zij zwenkten allen links-om en gingen naar
huis. Daardoor raakte de op het voetenbankje geposteerde batterij in
gevaar en het duurde niet lang, of daar kwam een drom leelijke muizen
met zooveel geweld aanrennen, dat het heele voetenbankje omviel met
kanonnen en kanonniers en al. Notenkraker, die erg ontdaan was, beval
nu, dat de rechtervleugel een rugwaartsche beweging moest maken. Wie
goed in krijgszaken thuis is, zooals Frits 8taaiboom, begrijpt dadelijk, dat
het maken van zoo'n beweging haast evenveel beteekent als op de vlucht
slaan, en zal met mij het treurig lot beklagen, dat het legertje van onzen
dapperen Notenkraker boven 't hoofd hing. Maar laat ons den blik van dit
onheil afwenden en eerst nog eens kijken naar den linkervleugel van het
Notenkraker's leger, waar alles tot nog toe goed gaat. Toen het gevecht het
hevigst was, waren eenige drommen muizencavalerie zachtjes van achter
het buffet te voorschijn gekomen, en hadden zich toen onder een akelig
gepiep met woede op den linkervleugel vaa Notenkraker's leger geworpen;
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maav wat een tegenstand vonden ze daar! Langzaam, wegens de oneffenheid van het terrein, (ze moesten den drempel van de kast overtreliken,)
was de afdeeling suikerpoppen onder bevel van twee Chineesche keizers
vooruitgerukt en had zich in quarre opgesteld. Deze dappere, prachtige,
veelkleurige troepen, die uit vele Indianen, Tyrolers, hansworsten, cupido's,
leeuwen, tijgers, apen en hondjes bestonden, vochten met moed, beleid
en volharding. Deze keurbende zou zeker de zege behaald hebben, als
niet een woeste muizenritmeester doldriftig vooruitgesprongen was en een
van de Chineesche keizers den kop had afgebeten, en deze niet in zijn val
twee Indianen en een aap had meegesleept. Daardoor ontstond een
opening, waar de vijand indrong, en spoedig was het heele bataljon .stukgebeten. Wel had de vijand weinig voordeel van dit gruwelstuk; want
zoodra een woedende muis een van zijn dappere tegenstanders middendoor
beet, kreeg hij een stuk gekleurd papier in zijn keel, waar hij in stikte;
maar wat hielp dit voor Notenkraker's leger, dat, eenmaal aan het
terugtrekken, hoe langer hoe lafhartiger werd en steeds meer krijgers
verloor, zoodat de ongelukkige Notenkraker op het laatst maar met een
heel klein troepje meer stand hield. „De reserve moet uitrukken! Hé,
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Pierrot, Tamboer, waar zitten jullie?" riep Notenkraker, die nog altijd op
nieuwe hulptroepen uit de glazenkast hoopte. Er kwamen ook werkelijk
nog eenige mannen en vrouwen van Sinterklaasdeeg met goud op hoeden
en jassen te voorschijn; doch die sloegen zoo onhandig om zich heen, dat
ze geen enkelen vijand troffen; maar wel hun eigen bevelhebber de muts
van het hoofd sloegen. De vijandelijke jagers beten hun ook spoedig de
beenen af, zoodat ze omvielen en nog eenige van Notenkraker's ruiters
meesleepten.
Nu was Notenkraker, alleen door vijanden dicht omringd, in de
grootste vertwijfeling. Hij wilde over de muizen heen in de kast
springen, maar z'n beenen waren te kort. Klaartje en Truitje waren
flauw gevallen en konden hem niet helpen, huzaren en dragonders, alleen
op eigen redding bedacht, vlogen hem voorbij, de kast in; toen riep hij
in wanhoop uit: „Een paard, een paard! mijn koninkrijk voor een paard!"
Op hetzelfde oogenblik grepen twee vijandelijke tirailleurs hem bij zijn
houten manteltje, en uit zeven kelen tegelijk piepend, kwam de Muizenkoning nader. Marie kon zich niet langer stilhouden. „O Notenkraker!
mijn arme, lieve Notenkraker!" riep zij snikkend, en zonder goed te weten
wat ze deed, trok ze haar linker schoen uit en wierp die zoo hard ze kon
in den dichten hoop muizen naar den koning. In een oogenblik scheen
alles verstoven en vervlogen; maar Marie voelde nu de pijn in haar
linkerarm nog erger dan te voren en viel flauw op den grond.

ZESDE HOOFDSTUK.

DE ZIEKTE.

T

oen Marie als uit een diepen slaap ontwaakte, lag ze in haar bedje
en de zon scheen glinsterend door de bevroren glasruiten naar
binnen. Vlak voor haar bed zat de chirurgijn Wendelaar en die zei
zachtjes: „Nu is ze wakker." Toen kwam mevrouw Staalboom naderbij
en keek haar met een heel bezorgd gezicht aan. „Och moedertje-lief,"
fluisterde Marie, „zijn nu die leelijke muizen allemaal weg, en is die
goeie Notenkraker in veiligheid?" — „Zeg toch zulke gekke dingen niet,
kindlief," zei moeder, „wat hebben de muizen met je notenkraker te
maken? Foei, jij stout kind, wat heb je ons een angst bezorgd! Dat komt
er van, als kinderen ongehoorzaam zijn en niet doen wat hun ouders zeggen.
3

— 34 —

Je hebt gisteren nog tot laat in den nacht met je poppen gespeeld, toen
heb-je slaap gekregen, en 't kan zijn, dat je van een muisje geschrokken
bent, maar ik heb die hier anders nog nooit gezien. Nu, je hebt, hoe dan
ook, met je arm een ruit van de speelgoedkast stukgestooten en je zóó
bezeerd, dat mijnheer Wendelaar de stukjes glas uit de wond heeft moeten
halen. Hij zegt, dat het maar weinig gescheeld heeft, of er was een ader
doorgesneden, en als dat gebeurd was, had-je voorgoed een stijven arm
gehouden en je hadt ook wel dood kunnen bloeden. Goddank, dat ik even
na middernacht wakker werd, en toen eens kijken ging, of je goed en
wel in je bedje lag. Toen ik je niet vond, ging ik naar de huiskamer.
Daar zag ik je vlak voor de kast bewusteloos op den grond liggen, je
arm vol bloed. Ik was haast ook flauw gevallen van den schrik. Daar
lag je nu, en om je heen zag ik eenige van Frits z'n looden soldaat]es
liggen en nog andere poppetjes, gebroken suikermannetjes en stukken
sinterklaaskoek. Notenkraker lag op je bloedende arm en je linker
schoen een eind van je af."
„Och moedertje, moedertje," riep Marie, „ziet u nu wel, dat waren
nog de overblijfselen van den grooten slag tusschen de muizen en de
poppen, en ik ben zoo erg geschrikt, toen de muizen den armen Notenkraker,
die het poppenleger aanvoerde, gevangen wilden nemen. Toen heb ik
mijn schoen naar de muizen gegooid, en wat er verder gebeurd is, weet
ik niet."
Mijnheer Wendelaar gaf mevrouw Staaiboom een wenk, en deze zei
daarop heel vriendelijk tegen Marie:
,,Houd je nu maar kalm, kindje-lief. Wees maar gerust, de muizen
zijn allen weg en Notenkraker staat gezond en wel in de glazenkast."
Dokter Staaiboom kwam nu in de kamer en sprak lang met den
chirurgijn Wendelaar; toen voelde hij Marie's pols en ze hoorde wel, dat
er over wondkoorts gesproken werd. Zij moest eenige dagen in bed
blijven en drankjes innemen, hoewel ze, behalve een beetje pijn in haar
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arm, zich volstrekt niet ziek of onplezierig voelde. Ze wist, dat Notenkrakertje ongedeerd uit den slag gekomen was, en soms was het haar, of
ze zijn stem hoorde en hij op een treurigen toon tot haar zei: „Marie,
lieve jongejuffrouw, al veel heb ik u te danken; maar nog meer zoudt
ge voor mij kunnen doen."
Marie dacht er gedurig over, wat dat zou kunnen zijn; maar het wou
haar niet invallen. Spelen kon Marie niet goed, omdat ze haar arm stil
moest houden, en als ze eens wilde lezen of plaatjes kijken, dan begon het
haar zoo wonderlijk te schemeren voor de oogen, dat ze er wel mede
op moest houden. Zoo moest haar dus de tijd wel verschrikkelijk
lang vallen, en verlangde ze altijd erg naar den avond, want dan
kwam mama bij haar bed zitten en las haar wat voor, of vertelde mooie
geschiedenissen.
Eens had mama juist het verhaal van Duimelijntje uitgelezen, toen
de deur openging en oom Drosselmeier binnenkwam.
„Nu kom ik toch zelf eens kijken, hoe het met ons ziek Marietje
gaat," zei hij.
Zoodra Marie oom Drosselmeier met zijn koffiekleurig jasje voor
haar bed zag staan, kwam de nacht van het muizengevecht haar weer
levendig voor den geest, en ze riep opgewonden:
„O, oom Drosselmeier, wat heb je toen dien nacht leelijk gedaan!
Ik heb je wel gezien, toen je op de klok zat en je jaspanden er overheen haalde, om te maken, dat ze niet hard slaan zou en de muizen zou
verjagen. Ik heb het wel gehoord, hoe je den Muizenkoning riep.
Waarom hielp je Notenkraker niet? Waarom hielp je mij niet, leelijke oom
Drosselmeier? Het is jou schuld, dat ik hier ziek in bed moet liggen."
„Wat scheelt je toch, kind?" vroeg mama erg verschrikt; maar oom
Drosselmeier trok een van zijn malste gezichten en begon met een krassende,
eentonige stem te zingen:
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„Bom! Bom! Biere! niet zoo knorren!
Zoetjes moet c^e slinger snorren.
Porren! Porren!
Langzaam snorren!
Bierebom! daar slaat de klok.
Pling en plang! en hic et hoc!
Hic et hoc! en pling en plang!
't Is altijd weer de oude zang.
Poppenmeisje, wees niet bang!
Aanstonds heeft de klok geslagen. —
Muizenkoning weg te jagen! —
Opgepast I
't Uiltje krast.
Porren! Porren!
Langzaam moet de slinger snorren!
Draai den grooten wijzer om,
Piere biere, bom-bom-bom!" —

Marie keek oom Drosse meier met groote, verbaasde oogen aan; hij
zag er zoo vreemd uit, nog leelijker dan anders, en sloeg met zijn rechterarm heen en weer, alsof hij Jan Klaassen uit de poppekast was. Ze zou
wezenlijk bang voor hem geworden zijn, als moeder er niet bij was
geweest, en als Frits, die juist de kamer was binnengekomen, niet hardop
was begonnen te lachen.
„Neen maar, oom Drosselmeier!" riep de jongen, „wat bent u weer
grappig vandaag. U doet net als mijn oude hansworst, dien ik laatst in
de kachel gegooid heb."
Mama bleef echter heel ernstig en zei: „Lieve mijnheer Drosselmeier,
dat is een heel wonderlijke grap. Wat meent u daar toch mee?"
„Lieve tijd," zei oom Drosselmeier lachend, „ken-je dan mijn oud
horlogemakers-liedje niet meer? Dat zing ik gewoonlijk voor zulke
patientjes als Marie." Toen ging hij gauw voor Marietje's bed zitten en
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zei h8astig: „Wees er maar niet boos om, dat ik niet dadelijk den Muizenkoning al zijn veertien oogen heb uitgepikt; maar dat kon ik niet doen.
In plaats daarvan heb ik nu toch wat anders voor je gedaan, datje wel erg
prettig zult vinden." Hierop greep hij in z'n zak en wat haalde hij nu langzaam, langzaam te voorschijn ? — Notenkraker was het, wien hij heel handig
de verloren tandjes weer had ingezet en wiens kinnebak hij weer in orde
had gemaakt. Marie jubelde het uit van pleizier, en mama zei lachend: „zie
je nu wel, hoe- goed oom Drosselmeier het met je notenkraker meent."
„Je zult toch moeten toestemmen Marie," zei de vrederechter nu,
„dat je notenkraker niet goed uitgegroeid is, en dat zijn gezicht niet
bepaald mooi genoemd kan worden, Hoe die leelijkheid in zijn familie
erfelijk is geworden, wil ik je wel eens vertellen, als je 't weten wilt.
Of ken je misschien de geschiedenis al van de prinses Pierlipat, de
tooverheks Muizerink en den knappen horlogemaker?"
.,Hoor eens," riep f rits nu ineens, ,,hoor eens, oom Drosselmeier,
u hebt den notenkraker z'n tanden wel ingezet en zijn kin hangt ook
niet meer zoo los; maar waarom is zijn sabeltje weg? Waarom hebt u
hem geen sabel omgehangen?"
„Och wat," zei de vrederechter knorrig, „jij hebt ook altijd op alles
wat aan te merken, jongen. Wat gaat mij de sabel van Notenkraker
aan? Ik heb zijn wonden genezen; laat hij nu zelf maar voor een sabel
zorgen, als hij er een hebben wil."
„Ja, daar hebt u gelijk aan," zei Frits, „als hij een flinke vent is,
zal hij zelf wel zijn wapen terug zien te krijgen."
„Nu, Marie," zei de vrederechter^ „zeg me nu, of je de geschiedenis
van Pierlipat kent."
„O neen," riep Marie, „ik weet daar niets van; vertel maar, lieve
oom Drosselmeier, vertel maar."
„Ik hoop, beste Drosselmeier," zeide mevrouw 8taaiboom, „ik hoop dat
je geschiedenis niet zoo akelig is, als we van je gewoon zijn."
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„Volstrekt niet, lieve mevrouw 8taaiboom," antwoordde Drosselmeier, „de geschiedenis, die ik dit geëerde gezelschap zal voordragen, is
juist heel grappig."
„Toe, oom! vertel dan toch," riepen de kinderen, en oom Drosselmeier begon zijn verhaal.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE V E R T E L L I N G VAN DE HARDE NOOT.

D

e moeder van Pierlipat was de vrouw van een koning en dus een
koningin, en Pierlipat zelf was reeds dadelijk na haar geboorte
een geboren prinses. De koning was buiten zich zelf van
blijdschap over zijn mooie dochtertje, dat daar in de wieg lag; hij
jubelde, dat het door het heele paleis weerklonk, en danste en draaide
rond op één been, en riep driemaal achterelkaar: „Hoezee! Heeft iemand
ooit iets mooiers gezien dan mijn Pierlipatje ?"
Toen sprongen alle ministers, generaals 'en kamerheeren evenals de
koning ook op één been rond, en riepen één van zin: „Neen, nooit!"
,,Nu, het was ook onmogelijk te ontkennen, dat er, zoolang de wereld
bestond, geen mooier kindje geboren was, dan prinses Pierlipat. Het was,
of haar gezichtje geweven was van leliewitte en rozeroode zijde; haar
oogjes fonkelden als saffier en de krullende haartjes leken wel van goud-
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draad te zijn. Daarenboven was Pierlipat met twee rijen blinkend-witte
tandjes ter wereld gekomen, waarmee ze, twee uur na haar geboorte den
eersten minister flink in de vingers had gebeten, toen hij haar gelaatslijnen
nader onderzoeken wilde, zoodat hij hard: „O Jeminé!" riep. Sommigen
hielden vol, dat hij : „O wee!" geroepen had, en nog heden ten dage zijn de
geleerden het daarover oneens. Nu, Pierlipatje beet in alle geval den
eersten minister in zijn vingers, en het verrukte volk was er thans van
overtuigd, dat er ook geest, verstand en goedheid in het wonderschoone
lichaampje van de prinses woonde.
Iedereen was dus verheugd, behalve de koningin; die was angstig en
onrustig, en niemand begreep waarom. Het trof ook iedereen bizonder,
dat zij Pieriipat's wiegje zoo zorgvuldig liet bewaken. Niet alleen moesten
er altijd twee gewapende mannen voor de deur van de slaapkamer staan,
en twee bakers naast de wieg zitten; maar er moesten ook iederen nacht
nog zes waaksters in de kamer zijn. Het gekste van alles en wat ook
niemand begrijpen kon, was echter dit, dat elk van die zes waaksters een
kater op haar schoot moest hebben, dien ze aanhoudend moest aaien,
opdat hij niet op zou houden met spinnen. Het is onmogelijk, lieve
kinders, dat jullie raden kunt, waarom Pieriipat's moeder al die voorzorgen
nam; maar ik weet het en zal het je zeggen.
Het was eens gebeurd, dat er aan het hof van Pierhpat's vader veel
machtige koningen en dappere prinsen te gast waren, waarom alles er
heel schitterend toeging en er veel ridderspelen, vertooningen en danspartijen gegeven werden. Om nu eens goed te toonen, dat het er bij hem
op geen goud of zilver aankwam, besloot de koning een flinken greep
in de schatkist doen en eens heel kranig voor den dag komen.
Hij had in 't geheim van den opperhofkok vernomen, dat de hof-astronoom den tijd voor de slacht had aangekondigd, en daarom gaf hij last een
groot worstmaal aan te richten, stapte in zijn koets en ging in hoogst
eigen persoon de koningen en prinsen uitnoodigen op een eenvoudig
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huiselijk maaltje, zooals hij zei, om de verrassing des te grooter te doen
zijn. Toen hij terug kwam, zei hij heel vriendelijk tegen mevrouw de
koningin: „Je weet wel, schat! hoe ik de worst het liefste heb." De
koningin wist wel, wat haar heer gemaal daarmee bedoelde; niet meer of
minder dan dat zijzelve, zooals ze wel meer gedaan had, in hoogst eigen
persoon aan het worstmaken zou helpen.
De opperschatbewaarder moest nu dadelijk de groote gouden worstketel en de zilveren pannen te voorschijn halen; er werd in de keuken
een groot vuur van sandelhout aangelegd, de koningin bond haar damasten
keukenschort voor, en weldra dampte door de keuken de heerlijke reuk
van de worstsoep. Tot in den staatsraad drong die liefelijke geur door.
De koning, door innerlijke verrukking bewogen, kon zich niet inhouden.
„Neem mij niet kwalijk, beeren," riep hij, en zoo hard hij kon, liep hij naar
de keuken. Daar omhelsde hij de koningin, roerde even met zijn gouden
schepter in de soep, en keerde toen weer met een kalm gemoed naar den
staatsraad terug.
Nu was het gewichtig oogenblik gekomen, waarop het spek in dobbelsteen tj es gesneden en op zilveren roosters gebraden moest worden. De
hofdames gingen op zijde, omdat de koningin uit liefde en eerbied voor
haar heer gemaal dit werk alleen wilde verrichten. Maar toen het spek
begon te braden, liet zich heel duidelijk een fijn stemmetje hooren: „Geef
mij ook een stukje, zuster! Ik wil ook smullen, ik ben ook koningin, —
geef mij ook een stukje, zuster!"
De koningin wist wel, dat het vrouwe Muizerink was, die zoo sprak.
Vrouwe Muizerink woonde reeds vele jaren in het koninklijk paleis; ze
beweerde aan de koninklijke familie verwant en zelve koningin van
Muzalie te zijn; daarom hield ze ook een groote hofhouding achter de
keukenhaard.
De koningin was een goede, milddadige vrouw, en hoewel ze vrouwe
Muizerink nu juist niet als koningin en als haar zuster erkende, gunde
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ze haar toch graag een smulpartijtje, vooral op een feestdag als dezen,
en daarom riep ze: ,,Kom maar te voorschijn, vrouw Muizerink, je kunt
gerust een stukje spek nemen."
Toen kwam vrouwe Muizerink vlug en vroolijk aanhuppelen, sprong
op het fornuis en greep met haar bevallig klein pootje het eene
stukje spek na het andere, dat de koningin haar toereikte. Maar nu
kwamen de ooms en tantes, de neven en nichten en verdere familieleden
van vrouwe Muizerink ook te voorschijn, en haar zeven zonen, die lompe,
slecht opgevoede bengels waren, gaven het voorbeeld van op het spek
aan te vallen en te grijpen, wat ze grijpen konden. De verschrikte
koningin wist niet wat te doen. Gelukkig kwam de opperhofmeesteres
toeschieten en verjoeg de indringers, zoodat er ten minste nog wat van
het spek overbleef. In allerijl werd nu de hof-mathematicus ontboden,
die heel kunstig en netjes het overgebleven spek over de worsten verdeelde.
Pauken dreunden, trompetten schalden: de hooge gasten, in schitterende
feestkleederen gedoscht, deels op witte telgangers, deels in kristallen
koetsen gezeten, togen naar het worst maal. De koning ontving hen met
hartelijke vriendelijkheid en deftige gulheid, en zette zich toen als landsgebieder, met kroon en schepter prijkend, aan het oppereind van de tafel.
Reeds toen de leverbeuling werd rondgediend, zag men hoe de
koning al bleeker en bleeker werd, en hoe hij de oogen naar boven sloeg,
terwijl zucht bij zucht zijn borst ontsnapte. Het scheen wel, of een
overweldigende smart door zijn binnenste woelde. Maar toen men aan de
bloedworst gekomen was, kon hij zich niet langer goed houden; snikkend
en steunend viel hij achterover in zijn zetel, en hield beide handen
voor zijn gezicht; hij jammerde en kreunde. Allen sprongen op van tafel.
De lijfarts trachtte tevergeefs, den ongelukkigen vorst bij den pols te
vatten; een diepe, onuitsprekelijke smart scheen hem te kwellen. Eindelijk
eindelijk, na veel overreding en na het aanwenden van krachtige middelen,
als het houden van smeulende veeren onder zijn neus en zoo al meer,
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scheen de koning tot zich zei ven te komen, en stamelde hij nauwelijks hoorbaar: „Te weinig spek!" Toen viel de koningin snikkend voor de voeten
van haar gemaal neer en kermde: „O mijn arme, ongelukkige, koninklijke
gemaal, welk een smart heb ik u moeten aandoen! Hier ziet gij de
schuldige voor uwe voeten. Straf mij, straf mij gestreng! Och, vrouwe
Muizerink kwam met haar zeven zonen, haar ooms en tantes en neven
en nichten; zij hebben het spek opgegeten." Daarop viel de koningin
achterover in onmacht. De koning sprong op, in hevigen toorn ontstoken,
en riep: „Opperhofmeesteres, hoe heeft zich dat toegedragen?" De opperhofmeesteres vertelde nu al wat ze wist, en de koning zwoer, vreeselij k
wraak te zullen nemen op vrouwe Muizerink en haar familie, die het
spek voor zijn worst hadden opgegeten.
Nu werd een geheime staatsraad belegd, waar besloten werd, vrouwe
Muizerink voor het gerecht te dagen en al hare goederen verbeurd te
verklaren. Daar de koning evenwel bang was, dat dit proces wat
lang zou duren en dat de familie Muizerink in dien tijd nog heel wat
van zijn spek kon opeten, zoo droeg hij de zaak maar liever aan zijn
hof-klokkenmaker en werktuigkundige op. Deze man, die net zoo heette
als ik: Christiaan Elias Drosselmeier, nam op zich, door een uiterst slimme
staatsgreep de geheele familie Muizerink voor altijd uit het paleis te
verdrijven. Daartoe vond hij kleine, kunstige werktuigjes uit, waarin hij
lekkere stukjes gebraden spek aan draadjes ophing en die hij rondom de
woonplaats van de spekdieven opstelde. Mevrouw Muizerink zelf was
veel te slim, om zich door Drosselmeier te laten beetnemen; maar hoewel
ze dagelijks haar familie waarschuwde, liepen toch haar zeven zonen en
vele van haar neven en nichten, verlokt door den heerlijken spekgeur, de
werktuigjes binnen, en juist als zij het spek wilden ophappen, werden ze
door een neervallend luikje gevangen. Later werden alle gevangenen ter
dood gebracht. Vrouwe Muizerink verliet met het kleine hoopje familieleden,
dat haar nog gebleven was, de plaats des onheils; droefheid, woede en
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wraaklust vervulden haar gemoed. Het hof jubelde; maar de koningin
was angstig; ze wist, hoe boosaardig vrouwe Muizerink was, en begreep wel.
dat die den dood van haar zonen en neven niet ongewroken zou laten.
Een paar dagen later was de koningin in de keuken bezig, om
balkenbrij klaar te maken, iets waar de koning erg veel van hield, toen
opeens vrouwe Muizerink voor haar stond en met haar piepend stemmetje zei:
„Mijn zonen, mijn neven, zij lieten hier 't leven. Pas goed op,
vorstinne, dat muizenkoninginne 't prinsesje niet nake; pas op voor de
wrake! Pas goed op! Pas goed op!"
Toen verdween ze weer en liet niets meer van zich hooren. De
arme koningin was zoo verschrikt, dat ze al de balkenbrij in het vuur
liet vallen, en zoo bedierf vrouw Muizerink voor den tweeden keer een
lievelingsgerecht van den koning, waar deze heel boos om was.
„Nu is het voor van avond genoeg, kindertjes," zei oom Drosselmeier,
„morgen vertel ik verder."
Marie, die bij dit verhaal zoo haar eigen gedachten had, verlangde
erg naar het vervolg; maar hoe ze ook smeekte, oom Drosselmeier liet zich
niet overhalen, om nu verder te vertellen. „Te veel opeens is ongezond,"
zei hij en stond op. Juist toen hij de deur uit zou gaan, riep Frits:
„Maar hoor eens, oom Drosselmeier, is het echt waar, dat u de muizenvallen hebt uitgevonden?"
„Hoe kun je nu zoo'n gekke vraag doen, Frits," zei mama; maar de
vrederechter lachte geheimzinnig en zei: „Ben ik niet een knappe
klokkenmaker en zou ik dan geen muizenvallen kunnen uitvinden?"
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en volgenden avond v^as oom Dro&selmeier weer op zijn post
en vertelde verder:
„Je begiijpt nu wel, kinderen," zoo begon hij, ,, waar om de
moeder van prinses Pierlipat haar wonderschoon dochtertje zoo zorgvuldig liet
bewaken. Mocht ze niet vreezen, dat vrouwe Muizerink zou doen, wat
ze gedreigd had en het prinsesje misschien doodbijten ? De werktuigjes
van Drosselmeier hielpen tegen die slimme vrouw Muizerink niets; maar
de eerste sterrekundige van het hof, die tevens waarzegger was, beweerde
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dat kater Snorrebaard en zijn zonen de aangewezen personen waren, om
de wacht te houden bij Pierlipat's wiegje. Dadelijk werden nu al de volwassen beeren Snorrebaard bij het hof aangesteld met den titel van
opper wiegen wachter. Ieder van de zes waaksters moest nu 's nachts een
van die wiegen wachters op haar schoot nemen, en hem door aanhoudend
aaien den zwaren staatsdienst verzachten.
Het gebeurde eens, zoowat te middernacht, dat een van de opperwaaksters, die het dichtst bij de wieg zat, verschrikt opsprong; ze merkte
dat ze even ingedommeld was. Rondom haar lag alles in diepe rust;
geen gesnor meer, niets. Het was zoo stil in de kamer, dat men het
tikken van den houtworm duidelijk kon hooren. Maar hoe ontstelde de
opperwaakster, toen ze vlak bij zich een groote leelijke muis aanschouwde,
die zich op de achterpooten had opgericht en haar akeligen kop op het
gezichtje van de prinses gelegd had. Met een gil van ontzetting sprong
de vrouw overeind. Alles ontwaakte; maar op hetzelfde oogenblik rende
vrouw Muizerink — want niemand anders was de groote muis op Pierlipat's
wieg, — naar een hoek van de kamer. De opperwiegenwachters stormden
haar achterna; maar... het was te laat. Door een reet in den vloer was
vrouw Muizerink verdwenen. Door het lawaai werd Pierlipatje wakker
en begon bitter te huilen. „Dank zij den Hemel, ze leeft nog," riepen de
waaksters; maar hoe groot was hun schrik, toen ze naar het prinsesje
keken, en zagen, wat er uit het mooie, fijne kindje geworden was. In plaats
van het goudgelokte engelenkopje met het rose en witte gezichtje, zagen
ze een groot, vormeloos, dik hoofd op een klein verschrompeld lijfje; de
saffieren oogjes waren veranderd in groene, uitpuilende, starende oogen, en
het kleine mondje was uitgerekt van het eene oor tot het andere. De
koningin verging haast van smart en ellende, en de studeerkamer van
den koning moest met ge watteerde tapijten behangen worden, omdat de
bedroefde vorst gedurig met zijn hoofd tegen den wand liep, terwijl hij
maar aldoor jammerde: „O, ik ongelukkige monarch!" Hij had nu moeten
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inzien, d8t het beter was geweest, als hij maar stilletjes zijn worsten
zonder spek had opgegeten, en niet zoo ruw tegen vrouwe Muizerink en
haar familie was te werk gegaan; daaraan dacht echter Pierlipat's vader
niet, maar hij schoof liever alle schuld op den hof-klokkenmaker Christiaan
Elias Drosselmeier uit Neurenberg. Daarom vaardigde hij het wijs bevel
uit, dat Drosselmeier binnen vier weken prinses Pierlipat in haar vroegere
gedaante moest terugbrengen, of ten minste een onfeilbaar middel aangeven, waardoor dit te bewerken zou zijn. Voldeed hij hieraan niet, dan
zou hij door beulshanden een smadelijken dood moeten sterven.
Drosselmeier viel haast om van schrik, toen hem dit bevel werd
overgebracht; maar spoedig kwam het vertrouwen op zijn kunst en zijn
goed gesternte weer bij hem boven, en ging hij dadelijk over tot de eerste
operatie, die hem noodig scheen. Eerst nam hij heel handig prinsesje
Pierlipat heelemaal uit elkaaar, schroefde haar de handjes en voetjes af, en
onderzocht eens goed haar inwendig samenstel; maar wat hij daar zag,
gaf hem niet veel hoop. Hij merkte, dat de prinses steeds leelijker en
wanstaltiger zou worden, hoe meer ze groeide, en wist zich niet te raden
of te helpen. Hij zette de prinses weer voorzichtig in elkaar en verzonk
bij de wieg, die hij niet verlaten mocht, in een diepe zwaarmoedigheid.
Reeds was de vierde week begonnen — ja, het was al Woensdag. Daar
kwam de koning met een woedend gezicht om den hoek van de deur
kijken; hij stak zijn schepter dreigend vooruit en riep:
„Christiaan Elias Drosselmeier, maak de prinses weer in orde, of je
hoofd gaat er af!" De arme Drosselmeier begon bitter te schreien, maar
prinsesje Pierlipat ging stilletjes door noten te kraken tusschen haar
scherpe tandjes. Nu viel het Drosselmeier voor het eerst op, hoe vreemd
het toch was, dat het kleine meisje al tanden had, toen ze geboren werd,
en dat ze zoo erg veel hield van noten. Na haar verandering had ze
net zoo lang aanhoudend doorgeschreeuwd, tot ze toevallig een noot in
haar handjes kreeg; ze had die tusschen haar tandjes gekraakt, de pit
4
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opgegeten en was toen in eens heel rustig en stil geworden. Van dien
tijd af konden de oppasseressen haar nooit genoeg noten brengen naar
haar zin. Christiaan Drosselmeier droogde zijn tranen, sprong op van
zijn stoel en riep:
„O heilig instinct der natuur! eeuwig onuitvorschbare symimthie
aller schepselen! Gij wijst mij den weg; ik zal dien inslaan en het geheim
ontsluieren."
Daarop vroeg en verkreeg hij verlof, om met den hofsterrekundige te
gaan raadplegen, en werd, door twaalf soldaten begeleid, naar diens huis
gebracht. De beide beeren omhelsden elkaar onder veel tranen; want ze
waren innige vrienden. Toen gingen ze samen in een verborgen kamertje
en sloegen daar allerlei oude boeken op, die over sympathieën en antipathieën en andere geheimzinnige dingen handelden. De nacht brak aan,
de hof-sterrekundige zag naar de sterren en trok met behulp van
Drosselmeier, die daarin ook al heel knap was, de horoscoop van prinses
Pierlipat. Dat was heel moeielijk; maar eindelijk lukte het tot groote
vreugde van de vrienden, en nu bleek het hun klaar en duidelijk, dat het
prinsesje, om de betoovering te verbreken en weer even mooi te worden
als voorheen, niets anders te doen had, dan de kern van de noot Krakatoek
op te eten. De noot Krakatoek had zoo'n harde bast, dat een kanon
voor achtenveertigponders er overheen kon rijden, zonder ze te breken.
Nu moest die harde noot door een man, die nog nooit laarzen gedragen
had en nog nooit geschoren was, in tegenwoordigheid van de prinses
gekraakt worden, waarna hij baar met gesloten oogen de kern moest
aanbieden. Eerst als hij zeven stappen achterwaarts gedaan had zonder
te struikelen, mocht de jonge man zijn oogen weer opendoen.
Drie dagen en dr iß nachten was Drosselmeier met den sterrekundige
onafgebroken bezig geweest. Het was nu Zaterdagmiddag en als er niets
tusscheabeide kwam, zou Drosselmeier Zondagmorgen in alle vroegte onthoofd worden. De koning zat juist aan bet middagmaal, toen Drossel-
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meier met een vroolijk gezicht de kamer kwam binnenstormen en met
luider stem verkondigde, welk middel ze gevonden hadden, om de prinses
haar verloren schoonheid te hergeven. De koning omhelsde Drosselmeier
met stormachtige minzaamheid en beloofde hem een diamanten degen, vier
ridderorden en twee nieuwe Zondagsche pakken. „Terstond na het eten
moet ge aan 't werk" zei hij vriendelijk, „zorg maar, dat de ongeschoren
jonge man in schoentjes, de noot Krakatoek flink doorbijt, en laat hem
vooraf geen wijn drinken, anders kon hij weleens struikelen, als hij zijn
zeven kreeftenstappen doen moet. Als alles goed afgeloopen is, mag hij
drinken, tot hij omvalt."
Die koninklijke woorden maakten vriend Drosselmeier weer erg aan 't
schrikken. Met een doodsbenauwd gezicht en onder veel gehakkel
vertelde hij nu, dat ze wel het goede middel gevonden hadden; maar dat
de noot Krakatoek en de geschikte jonge man nog gezocht moesten worden,
en dat hij volstrekt niet wist, waar hij zoo'n noot en zoo'n notekraker
vandaan moest halen. Snuivend van woede zwaaide de koning nu met
zijn schepter boven zijn gekroond hoofd, en zijn stem klonk als het brullen
van een leeuw, toen hij riep: „Dan blijft het bij het onthoofden." Een
groot geluk was het voor den armen Drosselmeier, dat het eten den
koning dien dag bijzonder lekker gesmaakt had, zoodat hij over 't algemeen
goed in zijn humeur was. Zijn woedende bui zakte dus nog al gauw en
hij luisterde naar de verstandige woorden van de goedhartige koningin,
die meelij had met den ongelukkigen klokkenmaker. Drosselmeier waagde
het nu te zeggen, dat hij toch eigenlijk volbracht had, wat hem bevolen
was; immers hij had het middel gevonden, waardoor de prinses herstellen
kon, zoodat er geen reden was om zijn hoofd af te slaan. De koning
noemde dit uitvluchten en mallepraat; maar nadat hij een glaasje maagbitter gedronken en een beetje over de zaak gedacht had, gaf hij bevel,
dat Drosselmeier en de sterrekundige dadelijk op reis moesten gaan, om
de noot Krakatoek te zoeken, en dat ze niet zonder die vrucht terug
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mochten keeren. Op aanraden van de koningin zou men onder de hand
den jongen man trachten te vinden, door een advertentie in alle binnenen buitenlandsche bladen te plaatsen.
Hier hield de vrederechter vreer op met vertellen en beloofde den
kinderen voor den volgenden avond het slot van de geschiedenis.
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en volgenden avond was pas het licht opgestoken, toen
oom Drosselmeier al binnen kwam. Dadelijk ging hij door
met zijn vertelling:
„Christiaan Drossel meier en de sterrekundige hadden reeds vijftien jaar
rondgezworven en nog hadden ze geen spoor van de noot Krakatoek
ontdekt. Als ik vertellen wilde van al de plaatsen, die ze bezochten en
welke wonderlijke avonturen ze alzoo hadden, dan was ik vandaag over
vier weken nog niet klaar. Ik zal dat dus maar overslaan en liever
dadelijk vertellen, dat Drosselmeier soms een onoverwinnelijk heimwee
kreeg naar zijn lieve vaderstad Neurenberg. Eens overviel hem dat heel
erg, toen ze ergens in een groot bosch in Azië een pijpje zaten te rooken.
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, 0 Neurenberg, mijn Vaderstad!
Wie nooit uw poorten binnentrad,
Al is hij voor de rest ook thuis
In Londen, Peking of Maassluis,
Hij heeft het schoonste niet aanschouwd.
Dat ooit van steenen werd gebouwd!
O mooie stad! wier weerga niet bestaat.
Die huizen hebt vol vensters aan de straat!" —

Zoo klaagde Drosselmeier, en zijn vriend, geroerd door de weemoedige
woorden, begon zoo jammerlijk te schreien, dat men het wijd en zijd in
Azië hooren kon; maar spoedig bedaarde hij weer, wischte zijn tranen
af en zei:
„Maar, mijn hooggeschatte metgezel, waarom zitten we toch hier te
huilen? Waarom gaan we niet naar Neurenberg? Is het niet heelemaal
hetzelfde, waar we die akelige noot Krakatoek gaan zoeken?"
,,Daar zeg je zoo iets," zei Drosselmeier. De twee vrienden stonden
nu dadelijk op, klopten hunne pijpen uit en liepen recht toe recht aan
ineens door van dat bosch in Azië naar Neurenberg. Toen ze daar aangekomen waren, gingen ze dadelijk naar het huis van Drosselmeier's
neef, den poppenmaker, verlakker en vergulder Zacharias Drosselmeier,
dien hij in langen tijd niet gezien had. Aan hem vertelde de klokkenmaker de heele geschiedenis van prinses Pierlipat, vrouw Muizerink en
de noot Krakatoek. Zacharias sloeg zijn handen telkens in mekaar van
verbazing en zei: „Och, och! neeQe, neefje, wat vertel je toch wonderlijke
dingen!"
Drosselmeier vertelde verder van zijn reis-avonturen, hoe hij twee
jaar aan het hof van den Dadelkoning geweest was, hoe slecht de vorst
van het Amandelland hem behandeld had, hoe hij door het natuurkundig
genootschap in het Eekhoornrijk een prijsvraag had laten uitschrijven, en
ook hoe alles, alles vergeefsch was geweest en hij geen spoor van de noot

— 56 —
Kr8katoek had kunnen vinden. Onder dit verhaal had neef Zacharias
gedurig met z'n vinger langs z'n neus gewreven, met z'n tong geklapt,
zich eens op z'n hielen omgedraaid en: „ei, ei, hm, hm, wel alle drommels!"
gezegd. Eindelijk wierp hij z'n pet en z'n pruik tegen den zolder, viel
z'n neef woest om den hals en riep: „Neef, neef! Je bent er uit, hoor!
alles is in orde, zeg ik je, want ik zou me al erg moeten vergissen, als
ik de noot Krakatoek niet in mijn winkel had." Hij haalde toen dadelijk
een doos te voorschijn, waarin een noot van middelmatige grootte lag.
„Kijk eens hier," zei hij. „Ik zal je eens vertellen, hoe ik aan die noot
gekomen ben. Jaren geleden kwam hier tegen Kerstmis een vreemde
man aan met noten, die hij te koop aanbood. Vlak voor mijn deur kreeg hij
erge ruzie met den notenkoopman hier in de straat, wien het niet aanstond,
dat die vreemdeling ook noten verkocht, en die hem daarom bij z'n kraag pakte.
Om zich beter te kunnen verweren, zette de man z'n notenzak op straat. Juist
kwam er een zwaargeladen bierkar voorbij, die over den zak heenreed.
Al de noten waren kapot op deze ééne na, die de man toen aan mij te
koop bood. Hij lachte daarbij heel geheimzinnig en zei, dat ik die harde
noot kon krijgen voor een gulden van het jaar 1720. Vreemd genoeg vond
ik juist zoo'n muntstuk in mijn beurs. Ik kocht de noot en verguldde
haar. Eigenlijk wist ik zelf niet, waarom ik zooveel geld voor die noot
gaf en waarom ik zooveel met dat ding ophad."
Alle twijfel, of de noot van neef Zacharias werkelijk de noot Krakatoek
was, werd dadelijk weggenomen, toen de sterrekundige het verguldsel
netjes afschrapte en ia den bast van de noot het woord Krakatoek met
Chineesche letters gegraveerd vond. (iroot was de blijdschap der reizigers,
en neef Zacharias was de gelukkigste sterveling ter wereld, toen Drosselmeier hem verzekerde, dat zijn fortuin gemaakt was; want dat hij, behalve
een mooi jaargeld, nog al het goud, dat hij voor zijn vergulden noodig
had, voorniet zou krijgen.
De klokkenmaker en de sterrekundige hadden allebei reeds hun
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sla8pmutsen opgezet en wilden in bed stappen, toen laatstgenoemde, de
sterrekundige namelijk, ineens aanhief:
„Waarde heer collega, een geluk komt nooit alleen. Ik geloof vast
en zeker, dat we niet alleen de noot, maar ook den jongen man gevonden
hebben, die haar kraken en de schoonheidskern aan de prinses overhandigen zal. Ik heb niemand anders op het oog dan den zoon van
mijnheer uw neef. Neen, niet slapen wil ik," ging hij vol geestdrift voort,
„maar nog dezen nacht de sterren over den jongen man raadplegen."
De zoon van Zacharius Drosselmeier was werkelijk een aardige, goed
uit de kluiten gewassen jongen, die nog nooit geschoren was en nog geen
laarzen had gedragen. Toen hij nog heel jong was, had hij een paar
keeren met Kerstmis voor hansworst dienst gedaan, maar door de goede
zorgen van zijn vader kon je hem dat volstrekt niet meer aanzien. Tegen
Kerstmis droeg hij altijd een mooie roode rok met goud belegsel, een
degen en een gepoeierde staartpruik. Zoo schitterend uitgedoscht stond
hij dan met den hoed onder den arm in z'n vaders winkel en kraakte,
uit aangeboren galanterie, noten voor de jonge meisjes, waarom ze hem
ook het mooie notenkrakertje noemden.
Den volgenden morgen viel de sterrekundige zijn vriend verrukt om
den hals en riep: „Hij is het! we hebben 'm! hij is gevonden! maar er
zijn twee dingen, waar we voor zorgen moeten. Ten. eerste moet ge uw
voortreffelijken neef een houten staartje in z'n hals hangen, dat met z'n
onderkaak in verband staat, zoodat je die daardoor stevig toe kunt
drukken, en ten tweede moeten we, als we in de residentie komen, zorgvuldig verzwijgen, dat we den jongen man, die de noot Krakatoek doorbijten zal, al meegebracht hebben. Ik heb in de sterren gelezen, dat als
er eerst eenige jongelui hunne tanden op Krakatoek kapot gebeten hebben,
de koning aan hem, die de noot kraakt, de prinses tot vrouw zal geven
en hem tot troonopvolger zal benoemen."
Nu, je kunt begrijpen, dat neef de poppenmaker erg ingenomen was
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met het plannetje, dat zijn zoon kroonprins zou worden en met een
prinses zou trouwen, en dat hij hem daarom graag met de gezanten mee
liet trekken. Het staartje, dat Drosselmeier zijn veelbelovend neeQe in
den nek aanzette, viel zoo goed uit, dat de proeven, die met het kraken
van harde perzikpitten genomen werden, allemaal gelukten.
Daar Drosselmeier dadelijk bericht had gezonden, dat de noot Krakatoek
gevonden was, waren in de residentie van Pierlipat's vader, toen de
reizigers daar aankwamen, al de noodige toebereidselen gemaakt voor de
groote gebeurtenis: de herstelling van de prinses; en een massa knappe
jongelieden, waaronder zelfs prinsen waren, hadden zooveel vertrouwen
op hun goed gebit, dat ze een poging wilden wagen om de betoovering
van do prinses te verbreken.
De twee vrienden schrikten niet weinig, toen ze de prinses weerzagen. Het kleine verschrompelde lijfje, met de teere handjes en voetjes,
kon den last van het groote, vormelooze hoofd haast niet dragen. Het
gezichtje was nog leelijker geworden door een groote witte wollen baard,
die om de kin gegroeid was.
Alles gebeurde nu, zooals de sterrekundige het aan het firmament
gelezen had. Elk van die geschoeide meikbaardjes kwam op zijn beurt
zich de tanden stuk bijten op de noot Krakatoek, maar niemand kon door
den harden bast heenkomen. De een voor, de ander na werd door een
daartoe aangestelden tandarts weggedragen, en allen zeiden met een
pijnlijken zucht: „Dat was een kwaaie noot."
Toen nu eindelijk de koning in den angst van zijn hart, zijn dochter
en zijn troon beloofd had aan hem, die de noot kraken zou, kwam de
aardige jonge Drosselmeier te voorschijn, en vroeg vergunning ook eens
een poging op de noot te wagen. Niemand was prinsesje Pierlipat zoo
goed bevallen als de jonge Drosselmeier; ze lei haar handje op haar hart
en zuchtte teeder: .,Och, als hij het toch eens was, die de noot kraakte
en mijn man werd!"
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Nadat de jonge Drosselmeier eerst het koningspaar en toen de prinses
beleefd gegroet had, nam hij de noot uit de handen van den opperceremoniemeester aan, stak haar tusschen z'n tanden, trok flink aan z'n
staartje e n . . . krak... krak... daar was de harde bast van de noot in
verscheidene stukken gebroken. Handig ontdeed hij nu de kern van de
stukjes dop, die er nog aan zaten, en reikte haar met een sierlijke buiging
aan Pierlipat over, waarop hij zijn oogen sloot en achteruit ging loopen.
De prinses slikte haastig de kern in, en o, wonder! weg was het monsterlijke schepseltje, en in plaats daarvan stond een beeldschoon meisje met
een gezichtje als uit leliewitte en rozeroode zijde geweven, met oogen
als saffier en met haar als gesponnen goud. Trompetten schetterden,
pauken dreunden, het volk jubelde. De koning danste op één been in 't
rond, evenals bij Pierlipat's geboorte, en het heele hof volgde weer zijn
voorbeeld. De koningin moest met eau de cologne besprenkeld worden;
want ze was flauw gevallen van blijdschap.
Al dat lawaai was intusschen niet erg dienstig voor den jongen Drosselmeier, die nog niet klaar was met zijn zeven stappen, maar hij hield zich
goed, en juist stak hij zijn rechterbeen achteruit voor den laatsten stap,
toen — o ramp! — mevrouw Muizerink met een akelig gepiep uit een reet te
voorschijn kwam, net onder z'n voet, zoodat hij op haar trapte en zoo
struikelde, dat hij moeite had op de been te blijven. Och, och! die arme
jongen! In een oogenblik tijds was hij nu even leelijk geworden, als
Pierlipat vroeger was. Zijn lijf was ineengeschrompeld en trilde onder den
last van het groote hoofd met de uitpuilende oogen en den wijden mond.
In plaats van het nette staartje hing er nu een smal houten manteltje
op z'n rug, dat in verband stond met z'n onderkaak. Christiaan Drosselmeier en de sterrekundige vielen haast om van schrik. Woedend vlogen
ze op vrouw Muizerink toe; maar dat was onnoodig. De jonge Drosselmeier was al gewroken: met z'n scherpe hak had hij de kwaadaardige
muis zoo hard op haar nek getrapt, dat ze doodelijk gewond was. Hevig
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bloedend kroop ze over den grond, en kreunde en piepte op een
akeligen toon:
„Krakatoek! o, harde noot,
Jij bent de oorzaak van mijn dood.
Hi-hi-pi-pi I
En jij, kleine notenkraker
Jij krijgt je verdiende loon.
Al kan ik je niet meer deren.
Spoedig komt mijn laatste zoon
Met zijn zevenvoud'ge kroon,
Om mijn dood op jou te wreken.
Hi-hi-pi-pi I
Ach, mijn tgd is nu verstreken,
't Leven was mg nog zoo zoet,
Schoone wereld, wees gegroet!
Kwiek, kwiek!"

Met dezen kreet stierf vrouw Muizerink, en daarop werd zij door den
koninklijken opperkachelstoker weggebracht.
Behalve de twee vrienden had niemand naar den jongen Drosselmeier
omgekeken. Pierlipat kwam nu haar vader aan zijn belofte herinneren, en
de koning gaf dadelijk bevel, dat de jonge held bij hem gebracht moest
worden. Maar toen de ongelukkige jongen, zoo wanstaltig als hij nu
was, naar voren kwam, hield de prinses dadelijk allebei haar handen voor
haar gezicht, en gilde: „Weg, weg met dien afschuwelijken notenkraker."
Dadelijk greep de hofmaarschalk den armen jongen bij z'n schouders en
wierp hem de deur uit. De koning, woedend dat men hem een notenkraker als schoonzoon had willen opdringen, voer hevig uit tegen den
werktuigkundige en zijn vriend, en verbande beide voor altijd uit de
residentie. Dat hadden de sterren niet voorspeld aan onzen astronoom;
maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Op den avond van
dienzelfden dag ging hij al weer aan het onderzoeken van den hemel, en
hij las in de sterren, dat de jonge Drosselmeier zich in zijn nieuwen toestand zoo goed gedragen zou, dat hij ondanks zijn mismaaktheid
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toch nog prins en koning zou worden. Zijn vorige ged88nte kon hij
alleen dan terugkrijgen, als hij den laatsten zoon van vrouw Muizerink, die
nu Muizenkoning was, met eigen hand doodde, en als een jonkvrouw hem,
zoo leelijk als hij nu was, lief kreeg. Sommigen beweren dan ook, dat
de jonge Drosselmeier in den winkel van zijn vader met Kerstmis wel
als notenkraker, maar toch ook als prins is te zien geweest.
,,Ziedaar, kindertjes!" zei oom Drosselmeier „daar heb je nu de vertelling van de harde noot, en nu begrijp jullie ook wel, waarom de
menschen zoo dikwijls zeggen: ,,Dat was een kwaaie noot om te kraken,"
en hoe het komt, dat de notenkrakers altijd zoo leelijk zijn."
Zoo eindigde de vrederechter zijn verhaal. Marie zei, dat de prinses
Pierlipat toch eigenlijk een naar, ondankbaar schepsel was, en Fritsvond
dien notenkraker zoo erg niet te beklagen. Als die jonge Drosselmeier
maar een flinke vent was, zei hij, zou hij met den Muizenkoning wel niet
veel complimenten maken en gauw z'n vorige gedaante terugkrijgen.

VIERDE HOOFDSTUK.

OOM EN N E E F .

M

arietje's genezing ging maar langzaam vooruit. Wel een week
lang moest ze in bed blijven, omdat ze altijd nog erg duizelig
werd, als ze probeerde op te staan; maar eindelijk was zij toch
weer heelemaal gezond, en mocht ze frank en vrij in de kamer rondloopen.
In de glazenkast zag alles er beelderig uit; want daar prijkten,
glanzend in hun nieuwheid, boomen en bloemen en huizen, en mooie
schitterende poppen. Voor alles vond Marie haar lieven Notenkraker
weer, die haar van de tweede plank af met zijn gezonde tandjes toelacht«.
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Toen Marie haar vriendje zoo recht hartelijk aankeek, kwam het haar opeens in de gedachten, dat al wat oom Drosselmeier verteld had, niets
anders was geweest, dan de geschiedenis van haar notenkraker en van
zijn twist met vrouw Muizerink en haar zoon. Nu begreep ze, dat haar
notenkraker niemand anders wezen kon, dan de jonge Drossel meier uit
Neurenberg, die aardige, maar helaas! door vrouw Muizerink betooverde
neef van oom Drosselmeier, want dat die kunstige klokkenmaker aan
het hof van Pierlipat's vader de vrederechter zelf was, daar had Marie
geen oogenblik aan getwijfeld.
„Maar waarom hielp Oom je niet, waarom toch niet?" jammerde
Marie, toen het haar al meer en meer duidelijk werd, dat het gevecht
wat ze gezien had, een strijd om Notenkraker's rijk en kroon was geweest.
Waren alle andere poppen zijn onderdanen niet, en was het dan niet
duidelijk, dat de voorspelling van den hof-astronoom uitgekomen, en de
jonge Drosselmeier nu koning over het poppenrijk was?
De verstandige Marie dacht over dit alles na, en toen geloofde ze
vast en zeker, dat zoodra zij Notenkraker en zijn vazallen leven en
beweging toekende, zij ook werkelijk leven en zich bewegen zouden.
Maar niets van dat al gebeurde: alles in de kast bleef stil en onbeweeglijk.
Toch gaf Marie haar innerlijke overtuiging niet op, en weet de schuld
daarvan maar steeds aan de voortdurende betoovering van vrouwe
Muizerink en haar zevenkoppigen zoon.
„Lieve mijnheer Drosselmeier," zei ze hardop tegen den notenkraker,
„al is u ook niet in staat om u te bewegen of een woordje tegen me te
spreken, ik weet toch, dat u me verstaat en dat u wel weet, hoe goed ik
het met u meen. Reken gerust op mijn hulp, als u die noodig mocht
hebben. Ik zal ten minste aan Oom vragen, of hij u met z'n kunstvaardigheid bij wil staan, zooveel hij kan."
Notenkraker bleef stil en bedaard; maar toch leek het Marie toe, als
ging er een zucht door de glazenkast, die de glasruiten bijna onhoor-
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baar, maar wónder-lieflijk deed klinken, en ze verbeeldde zich, een fijn
klokkenstemmetje te hooren, dat al maar zacht-klagend zong:
Marieke-mijn,
Zoet maagdelijn,
Marieke moet mijn bruidje zijn,
Marieke-mijn !"

Marietje voelde ijskoude rillingen over zich heengaan, maar het
maakte haar toch wonderlijk gelukkig.
Het was avond geworden. Dokter Staal boom kwam met oom
Drosselmeier de huiskamer binnen. Louise zette thee en weldra zat het
heele gezelschap vroolijk pratend aan de tafel. Marie had stilletjes haar
kleine stoeltje gehaald en was vlak naast oom Drosselmeier gaan zitten.
Toen het toevallig eens een oogenblik stil was, keek Marie met haar
groote, blauwe oogen den vrederechter vlak in 't gezicht en zei:
„Nu weet ik, lieve oom Drosselmeier, dat mijn Notenkraker uw neef
de jonge heer Drosselmeier uit Neurenberg is. Hij is Prins of eigenlijk
Koning geworden, juist zooals uw reiskameraad, de sterrekundige, voorspeld
heeft; maar u weet toch ook heel goed, dat hij met den leelijken
Muizenkoning, den zoon van vrouw Muizerink, in strijd is? Waarom hebt
u hem dan toch niet geholpen?"
Marie begon nu nog eens het verhaal van den slag, zooals ze dien
gezien had, te doen; maar ze werd telkens door het gelach van vader,
moeder en Louise gestoord. Alleen Frits en oom Drosselmeier bleven ernstig.
„Waar haalt dat kind toch al die gekheid vandaan!" zei dokter
Staal boom. „Och," zei mama, „dat kind heeft een levendige verbeelding,
ze heeft dat alles gedroomd, toen ze de koorts had." „'t Zijn allemaal
leugens," zei Frits, „zulke laffe jongens zijn mijn roode huzaren niet.
Sapperdekriek! ik zou ze anders mores leeren, hoor!" Maar met een
geheimzinnig lachje nam oom Drosselmeier de kleine Marie op z'n schoot,
en zei veel vriendelijker dan gewoonlijk:
5
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„Marietje-lief, jij bent rijker dan een van ons allen, jij bent evengoed
als Pierlipat een geboren prinses; want je regeert in een heerlijk-blinkend
rijk. Maar je zult nog veel verdriet hebben, als je het voor dien armen
misvormden notenkraker wilt opnemen; want de muizenkoning vervolgt
hem door dik en dun. Niet ik, jij, jij alleen kunt hem redden. Wees
maar standvastig en trouw!"
Marie wist niet, wat oom Drossel meier hiermee bedoelde en de anderen
begrepen het ook niet best. De dokter vond die woorden zelfs zoo vreemd,
dat hij zijn vriend den pols eens voelde, en zei: „Het bloed is je naar
't hoofd gestegen, Drosselmeier, ik zal je een drankje opschrijven." Maar
mevrouw Staalboom schudde het hoofd en zei zachtjes:
,,lk begrijp wel een beetje, wat oom Drossel meier meent; maar ik
kan het niet goed onder woorden brengen."

V I J F D E HOOFDSTUK.

DE OVERWINNING.

iet lang daarna gebeurde het, dat Marie's nachts wakker werd door
een wonderlijk geritsel, dat uit een hoek van de kamer scheen te
komen. Het was net, of er met kleine steentjes heen en weer gegooid werd, en tusschenbeide hoorde ze een akelig geknars en gepiep. „Och
de muizen! de muizen komen weer!" riep Marie angstig, en ze wilde
haar moeder gaan roepen; maar verstijfd van schrik, bleef ze in haar
bed zitten, toen ze bij het heldere maanlicht duidelijk den ]\Inizenkoning
zag, die zich door een gat in den muur heenwerkte. Met fonkelende oogen
kwam het afschuwelijke zevenkoppige dier op Marie's ledikantje toe, wipte
met één sprong op haar beddetafeltje en piepte:

N

,,Pi-pi-hi-hi! Je moet me je suikerboonen en je marsepein geven,
klein ding! anders bijt ik je Notenkraker kapot."
De Muizenkoning knarste toen nog eens allerakeligst met z'n tanden
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en weg was hij. Marie was zoo angstig geworden door die afschuwelijke
verschijning, dat ze den volgenden dag erg bleek zag en doodstil was.
Wel honderdmaal was ze op 't punt om aan haar moeder of aan Louise
of Frits vertellen, wat haar dien nacht overkomen was; maar altijd dacht
ze weer: „ze gelooven me toch niet en ik word nog uitgelachen toe."
Eén ding was zeker, meende ze; ze moest haar marsepein en haar suikerboonen opofferen, om den notenkraker te redden. Al wat ze daarvan
bezat, lag ze dus 's avonds stilletjes op den grond vóór de glazenkast.
Den volgenden morgen zei mevrouw Staalbooni: „Ik begrijp niet, hoe
er zoo opeens muizen in de huiskamer gekomen zijn. Kijk eens hier, mijn
arme Marie, daar hebben ze me al je suikergoed opgegeten."
erg
het
Nu,
blij,

Ja, de suikerboonen waren op. Het stuk marsepein viel zeker niet
in den smaak van den Muizenkoning, want dat lag er nog, maar
was zoo beknabbeld en beknoeid, dat het weggegooid moest worden
dat suikergoed kon Marie eigenlijk niets meer schelen; ze was innig
toen ze bedacht, dat haar notenkraker nu gered was.

Je kunt echter begrijpen, hoe ze schrikte, toen ze den volgenden nacht
weer dat akelige gepiep vlak bij zich hoorde. Jawel, daar zat de Muizenkoning weer en zijn oogen fonkelden nog kwaadaardiger dan den vorigen
nacht, en nog akeliger piepte en siste hij tusschen z'n tanden: .,Je moet
me je suikerpoppen en je chocola-mannetjes geven, klein ding, anders bijt
ik je Notenkraker kapot, je Notenkraker, hoor!" — en wip! weg was de
griezelige Muizenkoning.
Marie was nu erg bedroefd; ze ging den volgenden morgen naar haar
kast, en keek met tranen in de oogen naar haar suikerpoppen en chocolademannetjes. Och ze had zoo'n plezier in die poppetjes, ze waren zoo
snoezig. Ze had een herder en een herderin met een heele kudde witte
schaapjes en een hond, dan nog twee brievenbestellers met brieven in de
hand, een jongentje en een meisje, die op een schommel zaten, en vier
danseressen. Ze had ook nog een geharnaste juffer, die de maagd van
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Orleans voorstelde; maar daar gaf ze niet veel om. Waar ze het meest
van hield, dat was een lief kindje met roode wangetjes, en toen Marie dat
zag, barstte ze in tranen uit. ,,Och, och," snikte ze, „lieve mijnheer Drosselmeier, ik wil alles voor u doen wat ik kan; maar ik vind het zoo heel
naar, om al mijn poppetjes te moeten weggeven." Maar toen ze zag, dat
Notenkraker zoo treurig keek, pakte ze gauw haar poppetjes bij mekaar.
Het was haar, als zag ze de zeven kaken van den Muizenkoning al geopend,
om den ongelukkigen jongen te verslinden. Ze besloot alles op te offeren.
's Avonds zette ze dus alles weer voor de kast neer. Ze kuste den herder,
de herderin en de lammetjes, en haalde ook haar 'lieveling, het kleine
blozende kindje, uit z'n hoekje; maar dat zette ze heel achteraan. De
maagd van Orleans moest maar voorop in de eerste rij.
„Neen maar, nu wordt het al te erg" zei moeder den volgenden dag.
Er moet bepaald een groote leelijke muis in de glazenkast zitten; want al
de mooie suikerpoppen van Marie zijn weg of kapotgebeten." Marie
had moeite, om haar tranen in te houden; maar een oogenblik later lachte
ze al weer. Och, wat kwam het er op aan I Notenkraker was gered en dat
was het voornaamste, 's Avonds, toen mevrouw Staaiboom aan haar man
vertelde van de muis in de glazenkast, die al het lekkers van Marie had
opgegeten, zei de dokter: „Het is afschuwelijk, dat we dat ellendige dier
niet te pakken kunnen krijgen. Er moet toch wat aan gedaan worden,
anders houdt dat arme kind niets over van haar suikergoed."
,,0, ik weet wel wat," zei Frits, ,,de bakker hiernaast heeft een groote
grijze kater, dien zal ik eens te leen vragen. Hij zal er wel een eind
aan maken hoor, en die muis den kop afbijten, al was het ook vrouw
Muizerink zelf, of haar zoon de Muizenkoning."
„Jawel" zei mama lachend, „en dan zal hij op stoelen en tafels
springen, en glazen en kopjes kapot gooien en allerlei schade veroorzaken."
„Wel neen," viel Frits in, „de bakker z'n kater is een heele deftigheid.
Ik wou, dat ik zoo netjes op den nok van het dak kon loopen, als hij."
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„Och, asjeblieft geen kater hier 's nachts in huis," smeekte Louise, die
een afkeer van katten had.
„Eigenlijk is de raad van Frits nog zoo kwaad niet," zei de dokter,
,,maar we kunnen ook wel een muizenval voor de kast zetten. Hebben
we nog zoon ding, mamaatje?"
„O!" riep Frits, „laat oom Drosselmeier er maar een maken; die heeft
ze toch uitgevonden."
Allen begonnen te lachen. Oom Drosselmeier zelf deed ook mee; maar
op de verzekering van mevrouw, dat er geen val in huis was, zei hij, dat
hij er verscheidene bezat en liet dadelijk een bijzonder mooie van z'n
huis halen.
Frits en Marie moesten nu aanhoudend om het sprookje van de harde
noot denken. Toen de keukenmeid het spek voor de val braadde, rilde
en beefde Marie, en ze was zoo vervuld van het sprookje, dat ze tegen
Doortje zei: „Och, Uwe Majesteit! pas toch op voor de woede van vrouw
Muizerink en haar famihe." Frits trok zijn sabel uit de schee en zei:
„Ik wou dat ze maar kwamen, dan zou ik ze eventjes helpen."
Maar alles bleef rustig rondom den keukenhaard.
Toen nu de vrederechter het spek aan een fijn draadje bond en de
val zoetjes en zachtjes voor de glazenkast zette, fluisterde Frits hem in
't oor; „Pas maar op, oom Drosselmeier, laat de Muizenkoning u maar
geen poets bakken."
Och, wat had die arme Marie weer een ellendigen nacht! Iets ijskouds
trippelde op haar arm heen en weer, en iets akeligs, walgelijks streek
langs haar wang, en toen klonk er een schril gepiep in haar oor. De
afschuwelijke Muizekoning zat op haar schouder en kwekte uit zeven
bloedroode kaken, terwijl hij met z'n tanden knetterde en knerste en
siste, vlak bij het oor van het arme kind, dat van angst en afschuw haast
verstijfd was:
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„Sliep uit! sliep uit! Ik laat me niet vangen,
Ik weet wel, waarom je dat spek dair liet hangen.
Ik ben niet zoo gek!
'k Zet geen bek aan je spek.
Sliep uit! Sliep uit! Nu moet je me geven
Je jurkje, dat nieuwe, en leg er dan neven
Je prenten en boeken, of 't zal je berouwen.
Je vrind wordt dan daadlijk in stukken gehouwen.
Sliep uit! Ik lach om die vallen,
Sliep uit! Ik ben slimmer dan allen !
Pi! P i ! Hi! Hi!
Kwiek! Kwiek!"

Marie was diep ellendig. Bleek en akelig zag ze er uit, toen moeder
den volgenden dag zei: „We hebben die nare muis nog niet gevangen!"
zoodat mevrouw Staaiboom, in de meening dat Marie treurde over het
verlies van haar suikergoed, en bang dat de muis nog meer bederven
zou, er troostend bijvoegde: „Maak je maar niet ongerust, kindlief, we
zullen dat beest wel krijgen. Helpen de vallen niet, dan moet Frits den
kater van den bakker maar halen."
Zoodra Marie alleen in de huiskamer was, ging ze voor de glazenkast staan en zei: „Och lieve, goeie mijnheer Drosselmeier, wat kan ik,
arm, ongelukkig schepseltje, toch voor u doen ? Al gaf ik nu al mijn
prentenboeken en het mooie, nieuwe jurkje, dat ik pas gekregen heb, aan
dien afschuwelij ken Muizenkoning en liet alles door hem stukbijten, dan
zou hij toch altijd weer meer vragen, tot ik niets meer had en op het laatst
mij nog in uw plaats kapot ging bijten. Och, wat moet ik toch doen!
Wat moet ik toch doen!"
Toen de kleine Marie haar tranen weer gedroogd had, zag ze, dat
Notenkraker een bloed vlekje op z'n hals had, dat er zeker nog van
het gevecht op was blijven zitten. Sinds ze wist, dat haar notenkraker de
jongeheer Drosselmeier uit Neurenberg was, had ze hem nooit meer op
haar arm gedragen en niet meer zoo vertroeteld en gekust als vroeger.
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Ze was er zelfs een beetje bang voor geworden, om hem aan te pakken;
maar nu nam ze hem toch voorzichtig van de plank af, en begon met
haar zakdoek die vlek af te vegen. Maar opeens liet ze van schrik haar
zakdoek vallen. Het was zoowaar net, of het notenkrakertje warm werd en
zich begon te bewegen. Dadelijk zette ze hem weer op de plank neerDaar bewogen zijn lippen en langzaam, alsof het met moeite ging, zei hij:
,,Och, liefste jonkvrouw Staal boom, voortreffelijke vriendin, wat heb ik al
niet aan u te danken. Neen, uw prentenboeken en het nieuwe jurkje
moet u niet voor mij opofferen. Bezorg me een zwaard! een zwaard!
Voor de rest zal ik zelf zorgen! Laat hij .. .." Hier stokte de stem van
den notenkraker, en z'n oogen, die Marie zoo treurig vriendelijk hadden
aangekeken, stonden weer strak en levenloos.
Marie was volstrekt niet ontsteld. Integendeel, ze sprong van blijdschap. Nu wist ze toch een middel om Notenkraker te redden en dat
nog wel, zonder haar moois te moeten afstaan. Maar, waar moest ze een
zwaard vandaan halen? Ze besloot Frits maar eens in den arm te nemen.
's Avonds gingen mijnheer en mevrouw Staalboom uit, en toen nu de
kinderen zoo saampjes in de woonkamer zaten, vlak bij de glazenkast,
vertelde Marie aan haar broertje alles wat ze van den Notenkraker en
den Muizenkoning al ondervonden had, en wat er nu gedaan moest worden,
om den eerste te redden. Niets van het heele verhaal maakte op Frits
zoo'n indruk, als dat zijn huzaren zich zoo slecht gedragen hadden. Hij
vroeg Marie nog eens heel ernstig af, of alles wezenlijk zoo gebeurd was,
als ze verteld had, en toen zij dit vast verzekerde, ging hij voor de kast
staan en hield een treffende rede voor zijn huzaren. Daarna sneed hij ze,
tot straf voor hun lafheid, een voor een de pluim van de muts en verbood
hun voor een jaar, den huzarenmarsch te blazen. Toen hij klaar was met
zijn strafoefening, zei hij tegen Marie: „Aan een sabel kan ik Notenkraker
wel helpen, want ik heb juist gisteren een kolonel van de kurassiers op
pensioen gesteld. Die- kan nu zijn sabel wel missen."
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Die kolonel verteerde het hem door Frits toegekende pensioen in den
versten hoek van de derde plank. Hij werd voor den dag, gehaald en zijn
mooie zilveren sabel werd hem afgenomen en Notenkraker omgehangen.
Angstig voor wat er nu gebeuren zou, kon Marie den volgeuden nacht
den slaap niet vatten. Te middernacht was het, of ze in de huiskamer
een akelig geschuifel en geritsel hoorde. „Kwiek!" klonk 't opeens heel hard.
„O de Muizenkoning! de Muizenkoning!" riep Marie en sproug uit
haar bed. Maar alles bleef een poosje heel stil. Toen werd er zachtjes
aan de deur geklopt en een fijn stemmetje zei: „Lieve jonkvrouw Staalboom doe open; doe gerust open. Ik breng een blijde boodschap."
Marie herkende de stem van den jongen Drossel meier, ze trok gauw
haar rokje aan en deed de deur open. Daar stond Notenkraker met het
bloedige zwaard in zijn rechter en een kaarsje in zijn linkerhand. Zoodra
hij Marie zag, viel hij op één knie neder en sprak: ,,Gij, o jonkvrouw,
waart het, die mij met ridderlijken moed hebt bezield, om den trotschaard
te bestrijden, die u dor&t kwellen. Overwonnen is de verraderlijke Muizenkoning, gedood door mijn zwaard. Versmaad, edele jonkvrouw, het
zegeteeken niet, dat uw tot in den dood getrouwe ridder u nederig aanbiedt."
Na dit gezegd te hebben, deed Notenkraker de zeven gouden kronen
van den Muizenkoning, die hij om zijn linkerarm had hangen, af en reikte
ze over aan Marie, die ze met een kleur van blijdschap aannam. Notenkraker stond nu op en ging voort: „O allerliefste juffrouw Staaiboom, nu
ik mijn vijand overwonnen heb, zou ik u de heerlijkste dingen kunnen
laten zien, als u maar zoo vriendelijk wilde zijn, een oogenblikje met
mij mee te gaan. O, doe het toch, doe het toch, dierbare jonkvrouw !

EERSTE HOOFDSTUK.

HET P O P P E N R I J K .

iemand zou zeker geaarzeld hebben om dien eerlijken, goedhartigen
Notenkraker, die onmogelijk iets kwaad in den zin kon hebben,
te volgen. Marie deed dit zooveel te eerder, omdat ze wel wist,
dat ze aanspraak had op Notenkraker's dankbaarheid, en er dus wel zeker
van kon zijn, dat hij woord zou houden en haar veel heerlijks zou laten zien.
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Ze zei dus: „Ik ga met u mee, mijnheer Drosselmeier, maar het moet
niet ver zijn en niet lang duren, want ik heb nog lang niet genoeg
geslapen." „Goed," zei Notenkraker, ,,dan zal ik den kortsten weg nemen,
al is die een beetje ongemakkelijk."
Hij liep vooruit en Marie kwam achter hem, tot ze voor de groote
kleerenkast op de gang bleven staan. Marie zag met verbazing, dat de
deuren van deze kast, die anders altijd gesloten waren, nu wagenwijd open
stonden, zoodat ze de met bont gevoerde reisjas van haar vader zag, die
vooraan hing. Zoo vlug als een eekhoorntje klauterde Notenkraker tegen
de lijsten en sieraden naar boven, tot hij de groote kwast kon grijpen, die
aan een dik koord achter van de pels afhing. Zoodra Notenkraker flink
aan die kwast trok, kwam er een sierlijke ladder van cederhout door de
mouw van de pels naar beneden. „Klim nu asjeblieft maar naar boven,
dierbare jonkvrouw" riep Notenkraker. Marie deed het; nauwelijks was
ze door de mouw gestegen en keek ze boven de kraag uit, of een verblindend licht straalde haar tegen, en wip!... daar stond ze ineens op
een heerlijk geurende vlakte, waar millioenen vonken haar als schitterende edelgesteenten tegenstraalden. „We zijn nu op de Kandijvlakte"
zei Notenkraker, „nu moeten we deze poort doorgaan." Marie keek op
en zag nu eerst aan 't eind van de vlakte een mooie poort staan, die
gebouwd scheen te zijn van bruin en rozljnkleurig gespikkeld marmer;
maar toen ze er vlak voor stond, zag ze dat de heele massa uit saamgebakken amandelen en rozijnen bestond.
Notenkraker vertelde haar dan ook, dat dit de Amandelen- en Rozijnenbarrière was, of zooals men bij verkorting zei: de Studentenhaverpoort.
Boven aan die poort was een galerij van witte noga, en daarop zaten zes
aapjes, met roode buisjes aan, de aardigste zigeuner-muziek te maken, die er
te hooren is, zoodat Marie nieteens lette op het plaveisel van de straat,
waarop ze liep, en dat was toch jammer, want die weg was geheel bestraat
met ulevellen. Een eindje verder woeien haar de zoetste geuren tegen
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uit een vreemdsoortig bosch, waar de straatweg midden doorheen liep.
In het donkere loof blonk en fonkelde het zoo hel, dat Marie duidelijk
kon zien, hoe er gouden en zilveren vruchten aan bontgekleurde stelen
hingen, en hoe stammen en takken met linten en bloemen versierd waren
als vroolijke bruiloftsgasten. Wanneer de oranje-bloesemgeuren als zoele
zomerwindjes rondzweefden, dan suisde het in takken en bladeren en het
klatergoud knetterde en klapperde, dat het klonk als schitterende feestmuziek, waarbij de fonkelende lichtjes moesten huppelen en dansen.
„O, wat is het hier heerlijk!" riep Marie buiten zich zelve van verrukking. „We zijn hier in het Kerstboomenbosch, lieve jonkvrouw," zei
Notenkraker. „Hè," ging Marie voort, „ik wou dat ik hier nog even
blijven mocht; ik vind het hier verrukkelijk." Notenkraker klapte nu driemaal in de handen, en dadelijk kwamen er eenige herders en herderinnetjes,
jagers en jageressen toeschieten, zoo zacht en wit, dat het wel leek, of
ze van enkel suiker gemaakt waren. Ze brachten een allerliefst gouden
leunstoeltje, legden daar een kussentje van witte drop op en verzochten
Marie heel vriendelijk, daarop plaats te nemen. Zoodra Marie gezeten
was,, begonnen de jagers muziek te maken, en de herders en herderinnen
een heel aardig ballet te dansen. Toen dat uit was, verdwenen ze
weer in 't Bosch.
„Het spijt me, juffrouw Staaiboom," zei Notenkraker, „dat ik u geen
mooier dansen kan laten zien; maar deze luitjes hooren allemaal tot het
ijzerdraad-ballet en die kunnen niets anders dan altijd hetzelfde dansen;
en dat de jagertjes zoo lijzig en slaperig bliezen, heeft ook zijn redenen.
Zij hangen in de Kerstboomen wel vlak onder de pepernoten; maar ze
kunnen er nooit bij. Willen we nu ook verder gaan?"
„Ik vond het dansen toch heel aardig," zei Marie, „en het beviel mij
best. Ze liepen nu voort langs een lieflijk mischend beekje, waaruit de
heerlijke geuren schenen te komen, die het heele bosch vervulden. „Dit
is de Oranjewaterbeek," zei Notenkraker, „ze ruikt heerlijk, maar ze is
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lang ZOO groot en zoo mooi niet als de Limonadestroom. Ze monden
allebei uit in de Amandelmelkzee."
Inderdaad hoorde Marie weldra een veel sterker geruisch en gek later
en daar zag ze den Limonadestroom, die met trotsche, geelachtige golven
voortrolde tusschen struiken, die schitterden als groene karbonkelsteenen.
Een verfrisschende, hartsterkende koelte steeg uit dezen heerlijken stroom
op. Niet ver vandaar was een donkergele, troebele rivier, die traag voortstroomde en waar een zoete geur uit opsteeg. Op de oevers zaten een
menigte aardige kindertjes, die naar kleine dikke vischjes hengelden en
ze dadelijk opaten. Van-dichte-bij zagen die visschen er net uit als
biscuitjes. In de verte lag aan die donkergele rivier een aardig dorpje.
Huizen, kerk, schuren, alles was donkerbruin met goud op de daken en
verscheiden gevels waren net beschilderd, of er snippers en amandelpitten
op zaten. ,,Dat dorp heet Peperkoekstein," zei Notenkraker, ,,en het licht aan
de Honingrivier; er wonen heel goede menschen in; maar ze zijn meestal
knorrig, omdat zeergaan kiespijn lijden; we zullen er dus maarniet heengaan"
Daarna kwamen ze aan een stadje, dat uit bontgekleurde, doorschijnende
huizen bestond en er alleraardigst uitzag. Toen ze het binnentraden,
hoorde Marie een vroolijk lawaai en zag ze, hoe honderden aardige kleine
poppetjes bezig waren om eenige hoogbepakte wagens, die op de markt
stonden, te ontladen. Wat ze uitpakten, zag er uit als gekleurd papier
en chocola-tabletten.
„We zijn nu in Bonbonshuizen" zei Notenkraker. „Er is juist een
bezending uit het Papierland en van den Chocoladekoning gekomen. Die
arme Bonbonshuizers hebben dikwijls veel te lijden van roofzuchtige
Muggen-legers; daarom bedekken ze nu hunne huizen met de voortbrengselen van het Papierland en maken stevige muren van de flinke bouwstoffen, die de Chocoladekoning hun gezonden heeft
Maar we hebben
geen tijd genoeg om alle steden en dorpen van dit land te bezoeken.
Naar de hoofdstad! Naar de hoofdstad!
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Notenkraker stapte nu flink voort en Marie volgde hem, brandend
nieuwsgierig naar wat ze nu weer te zien zou krijgen. Het duurde niet
lang, óf daar steeg een heerlijke rozengeur op en was alles rondom hen
als door een rooskleurigen nevel omhuld. Marie merkte, dat dit de weerschijn was van een rozerood, glanzend water, dat met zijn roodzilveren
golfjes mischte en platserde, dat het klonk als wónder-lieflijke muziek. Op
dit bevallige water, dat zich al verder en verder uitbreidde tot eengroot
meer, zwommen statige zilverwitte zwanen met gouden halsbanden om,
en ze zongen welluidende liederen, terwijl diamanten vischjes in de
rooskleurige golven op en neder sprongen als in lustigen dans.
„O!" riep Marie vol verrukking, „dat is de groote vijver, die oom
Drosselmeier eens voor me maken zou, en ik ben zelf het meisje, dat met
de zwanen spelen zal."
Notenkraker lachte zoo spotachtig, als Marie nog nooit van hem
gezien had, en zei: „Zoo iets kan Oom nooit tot stand brengen; dat kunt
u zelf veel beter, lieve juff'rouw Staalboom! Doch dat zullen we maar niet
verder uitpluizen. We gaan nu over het rozenmeer naar de hoofdstad varen."

6
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otenkraker klapte weer in de handen: het Rozenmeer begon
sterker te bruisen, de golven werden hooger, en Marie zag, hoe
in de verte een schelpwagen naderde, die uit louter fonkelende
edelgesteenten bestond, en die getrokken werd door twee dolfijnen met
goudglanzende schubben. Twaalf allerliefste kleine Moortjes met mutsjes
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en rokjes, uit glanzige kolibi'i-veeren geweven, sprongen aan land en droegen
eerst Marie en toen Notenkraker, zacht glijdend over de golven, in de
schelp, die nu weer statig door het meer streek. O, hoe heerlijk was het,
toen Marie in het schelpen voertuig, te midden van rozengeur en rozengloed,
over de golven zweefde. De goudglanzende dolfijnen hieven de koppen
op, spoten kristallijnen stralen omhoog, en toen die in glinsterende en fonkelende bogen neervielen, was het of twee lieflijke zilverstemmetjes zongen :
„Wie komt daar over het Rozenmeer?
De bruid van onzen Koning en Heer!
Mugjes biem-biem,
Biezen siem-siem,
Zwanen zwa-zwa,
Vogels tra-ra,
Klinkt nu en zingt,
Ruischt nu en suist.
Wolkenlegers, houdt de wacht!
Rozengülven, draagt haar zacht!
Brengt ons Marieke, lang verwacht."'

De twaalf Moortjes, die als lakeien achter op den schelpwagen stonden,
schenen het gezang van de waterstralen een beetje kwalijk te nemen;
want ze schudden hunne zonneschermen zoo hard, dat de dadelbladeren,
waar ze van gemaakt waren, tegen elkaar klapperden, en daarop stampten
ze met de voeten op de maat; een vreemde was maat het en ze zongen er bij :
„Klop en klip, en klip en klop !
Er af, er op!
Kleine Mooren,
Iaat u hooren !
Roert u, visschen !
roert u, golven !
Schelpen, in het slijk bedolven.
Maakt u op, ontwaakt! ontwaakt!
Wie maar 't meeste leven maakt!
Klap en klip, en klip en klop.
Er af! er op!"
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„Mooren zijn vroolijke gasten," zei Notenkraker een beetje verlegen,
„maar ze zullen op die manier het lieele meer in oproer brengen," en hij
had gelijk: weldra begon het nu woeliger en drukker te worden. Van
alle kanten klonken wonderbare geluiden, die in het wateren in de lucht
schenen te zweven. Het werd een verbijsterend rumoer; maar Marie lette
daar weinig op; want ze had in de rozen golfjes een allerliefst meisjesgezichtje gezien, waar ze geen oog at kon houden. ,,0, mijnheer Drosselmeier," riep ze eindelijk vroolijk en sloeg haar handjes in mekaar, „kijk
toch eens even hier. Daar beneden is prinses Pierlipat, en die lacht me
zoo vriendelijk toe. Kijk toch gauw." Notenkraker zuchtte bijna droevig
en zei: „Neen, lieve jonkvrouw Staal boom, dat is prinsen Pierlipat niet,
dat is u immers zelf, het is uw eigen, lief gezichtje, dat u uit ieder
golQe tegenlacht." O, wat werd Marie nu verlegen; ze trok haastig
haar hoofdje terug en deed haar oogen dicht. Op hetzelfde oogenblik
werd ze door de twaalf Moortjes uit de schelp getild en aan land
gedragen. Ze stond nu in een klein boschje, haast nog mooier dan het
Kerstboomenbosch. Alles schitterde en flonkerde daar. En aan de
boomen hingen zeldzame vruchten, die niet alleen heel vreemd van kleur
waren, maar ook wonderlijke geuren verspreidden. „We zijn in het
Confiturendal." zei Notenkraker, „en daar ligt de hoofdstad."
„Wat aanschouwde Marie nu? Ja, hoe zal ik het wagen, de schoonheid
en heerlijkheid van de stad te beschrijven, die zich daar, breed uitgespreid,
op een boschrijken heuvel aan Marie's oogen vertoonde. Niet alleen
prijkten muren en torens in de heerlijkste kleuren, ook de vorm der
gebouwen was met niets op aarde te vergelijken. In plaats van daken
hadden de huizen sierlijk gevlochten kransen opgezet, en de torens pronkten
met de mooiste guirlandes van groen en bloemen, die men zich maar denken
kan. Toen ze door een poort gingen, die er uitzag, of ze van bitterkoekjes
en geconfijte vruchten gemaakt was, presenteerden zilveren soldaatjes
het geweer, en een mannetje in een goudgeborduurden kamerjapon
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viel Notenkraker om den hals en riep: „Welkom, lieve prins, welkom
in Banketburg!"
Marie was niet weinig verbaasd, toen ze merkte, dat zoo'n deftige
mijnheer Drosselmeier haar als Prins begroette; maar nu hoorde ze ineens
zooveel fijne stemmetjes door elkaar roepen, zoo'n gejuich en gelach,
zoo'n gespeel en gezang, dat ze aan niets anders denken kon en dadelijk
aan Notenkraker vroeg, wat dat toch te beduiden had.
,,O, lieve juffrouw Staaiboom," zei Notenkraker, ,,dat is niets bijzonders,
Banketburg is een volkrijke en vroolijke stad. Het gaat hier alle dagen
zoo toe. Kom nu, alstublieft, verder mee."
Nauwelijks hadden ze een paar stappen gedaan, of ze waren op de
Groote markt aangeland; die beerlek was om aan te zien. Alle huizen in
het rond waren van doorzichtig suikergoed, met verscheiden galerijen boven
elkaar. In het midden een obelisk van noga, en daaromheen spoten vier
kunstige fonteinen al maar limonade, orgeade en andere heerlijke zoete
dranken in de lucht, en in het bekken dreef louter zoete room, die
je er zoo uitgeschept zou hebben. Maar 't aardigste van alles waren nog
de snoezige, kleine luitjes, die bij duizenden over de markt liepen; ze
waren verbazend woelig, en zongen en sprongen en lachten, en maakten
al het vroolijke lawaai, dat Marie al in de verte gehoord had. Er waren
daar mooi gekleede beeren en dames, Armeniërs en Grieken, officieren en
soldaten, Tyrolers en orgeldraaiers en hansworsten; ja, eigenlijk zoowat
van alle soorten van menschen, er die in de wereld te vinden zijn. Aan éen
kant van de markt week het volk ineens uit elkaar; want daar kwam
de Groote Mogol aan, op een draagstoel gezeten en begeleid door drie en
negentig rijksgrooten en zevenhonderd soldaten. Nu wilde het toeval, dat van
een anderen kant juist een feestelijke optocht van visschersvolk aankwam,
vijfhonderd man sterk, en erg was het, dat net op dit oogenblik een Turksehe groot-vizier den inval had, om met driehonderd Janitsaren over de
markt te rijden, waarbij nog een groote optocht uit een ballet van Carré
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kw8m, die met schetterende muziek recht op de noga-obelisk 88ntrok.
D8t gaf een gedrang en een lawaai van belang. Al gauw klonk een
akelig gegil: een visscher had in 't gedrang een dame haar hoofd afgestooten, en de Groot Mogol was door een hansworst bijna 't onderste
boven gegooid. Al doller werd het tumult en het werd bijna een
compleet gevecht, toen het mannetje met de goudgeborduurde jas,
die Notenkraker bij de poort begroet had, op de obelisk klonterde en
na driemaal met een klokje gebengeld te hebben, driemaal luidkeels
riep: ,,Suikerbakker! Suikerbakker! Suikerbakker!" Dadelijk bedaarde
het rumoer; ieder deed zijn best om de orde te herstellen, en toen
de optochten uit elkaar geward waren, de Groot Mogol was afgeborsteld
en de dame haar hoofd weer opgezet had, begon het vorige vroolijke
gejoel weer.
„Wat beduidt toch dat geroep?" vroeg Marie, en Notenkraker legde
haar uit, dat dit de eenige macht was, waar het vroolijke volkje respect
voor had. „Als zijn naam maar genoemd wordt, dan komt er vrede en
stilte in den geweldigsten volksoploop."
Doch daar was alweer wat nieuws en Marie moest haar bewondering
en verbazing door een luiden uitroep lucht geven, toen ze ineens stond
voor een slot met honderd luchtige torentjes, dat door een rozerooden
nevel heenschitterde. Overal waren rijke bouquetten, viooltjes, narcissen,
tulpen en crocussen op de muren gestrooid, wier schitterende kleuren
prachtig uitkwamen tegen de blinkende, rose getinte witheid van het
gebouw. De groote koepel van het middengebouw, evenals de piramidevormige daken van de torentjes waren met gouden en zilveren sterretjes
bezaaid.
„Dit is nu het Marsepeinslot," zei Notenkraker. Toen Marie dit mooie
tooverslot nog eens goed opnam, zag ze dat het dak van een der torentjes erg gehavend was en dat kleine mannetjes, die op een steiger van
pijpkaneel stonden, bezig waren, dit weer te herstellen. Nog voor ze
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Notenkraker vroeg, wat dit beteekende, zei hij al: „Een poosje geleden
heeft het maar weinig gescheeld, of dit mooie slot was heelemaal verwoest.
De reus Lekkerbek kwam hier langs, beet een stuk van een van de
torentjes af en begon al aan het koepeldak te knabbelen, maar toen
boden de Banketburgers hem een heele wijk van de stad en een groot
gedeelte van het confituurboschje als schatting aan, en daarmee was hij
gelukkig tevreden en trok af."
Op dit oogenblik liet zich een aangename, zachte muziek hooren; de
poorten van het slot gingen open, en twaalf kleine pages kwamen er uit
met aangestoken kruidnagels, die ze als fakkels in de kleine handjes
droegen. Hun hoofdjes waren van een parel gemaakt, hunne lichaampjes
van robijnen en smaragden, en ze liepen op voetjes, die alJerkeurigst uit
goud gesmeed waren. Ze werden gevolgd door vier dametjes, bijna zoo
groot als Marietjes Klaartje, maar zoo buitengewoon heerlijk en schitterend uitgedoscht, dat Marie er geen oogenblik aan twijfelde, of het
waren geboren prinsessen. De dametjes omarmden Notenkraker allerhartelijkst en riepen daarbij met een weemoedige blijdschap: „O prins,
beste prins! O, lieve broeder!" Notenkraker scheen zeer ontroerd; hij
moest zich de tranen uit de oogen wisschen, nam toen Maria bij de
hand en sprak op plechtigen toon:
„Zie hier, mejonkvrouwe Maria Staalboom, de dochter van een zeer
geachten geneesheer en de redster van mijn leven. Had zij niet haar pantoffeltje te rechter tijd onder mijne vijanden geworpen, had zij mij niet
de sabel van den gepensioneerden kolonel bezorgd, mijn zielloos overschot
lag thans, kapot gebeten door den vloekwaardigen Muizenkoning, in de
vuilnisbak. O, zusters! zegt mij, kan prinses Pierlipat, hoewel een geboren
prinses, deze jonkvrouw ooit evenaren in schoonheid, goedheid en deugd!
Neen, zeg ik, neen!"
Al de prinsessen riepen ook: „neen! neen!" en vielen Marie om den hals
en snikten: „O, edele redster van onzen prinselijken broeder! voortreffelijke
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jonkvrouw Staalboom!" Toen geleidden de dames Maria en Notenkraker
binnen het slot, en wel in een zaal, waarvan de wanden uit louter schitterende
kristallen bestonden. Wat Marie meer dan al het overige beviel, waren
de allerliefste kleine stoeltjes, tafeltjes, kastjes enz., die in 't rond stonden,
en die alle van ceder- of rozenhout gemaakt waren, met gouden bloemen
versierd. De prinsessen verzochten nu Marie en Notenkraker om plaats
te nemen, en zeiden, dat ze terstond eigenhandig een maal zouden gereed
maken. Toen haalden ze een massa kleine pannetjes en schoteltjes van
het fijnste porselein, en lepels, messen, vorken, raspen, braadpannen en
ander keukengereedschap van goud en zilver. Daarop brachten ze de
heerlijkste vruchten en het mooiste suikergoed, dat Marie ooit gezien had,
en begonnen met haar kleine, sneeuwwitte handjes de vruchten uit te
persen, de kruiderijen fijn te stampen, de gebrande amandelen te raspen,
enz., en ze deden alles bijzonder handig, zoodat Marie wel begreep, dat de
prinsessen goed in het keukenbedrijf thuis waren en er een heerlijk maal te
verwachten was. Daar zij echter zelf ook goed met zulke zaken terechtkon, wenschte ze in stilte, dat ze de prinsessen eens zou mogen helpen.
De mooiste van Notenkraker's zusters scheen dien heimelijken wensch
geraden te hebben; ze reikte ten minste Marie een kleine gouden
vijzel aan met de woorden: „Lieve vriendin! dierbare redster van mijn
broeder, stamp eens even dit kandijklontje fijn!"
Terwijl Marie nu vroolijk en wel in den vijzel stampte, zoodat er
tonen uit klonken, zoo liefelijk, alsof er een aardig liedje gezongen werd,
begon Notenkraker heel breedvoerig te vertellen, hoe het bij dat
vreeselijke gevecht tusschen zijn leger en dat van den Muizenkoning
was toegegaan, hoe hij door de lafhartigheid van zijn troepen geslagen
was, hoe toen de afschuwelijke Muizenkoning hem met alle geweld
had willen stukbijten, en hoe Marie daarvoor verscheidene van zijn
onderdanen, die in haar dienst waren overgegaan, had moeten
opofferen
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Terwijl hij zoo voortspr8k, leek het Marie toe, alsof zijne woorden, en
zelfs het gestamp van haar vijzel, hoe langer hoe onduidelijker klonken,
en alsot het geluid zich al verder en verder van haar verwijderde.
Toen zag ze zilveren sluiers, die als netels opstegen, en de prinsessen, de
pages. Notenkraker en haar zelf steeds dichter en dichter omringden.
Een wonderlijk zingen, gonzen en suizen hoorde ze, dat in de verte weg
mischte; nu zweefde Marie als op stijgende nevelen, al hooger en hooger,
hooger en hooger

B E S L II I T.
oem! — paf! ging het. — Marie viel van een onmetelijke hoogte^
neer. — Dat was een schok. — Maar dadelijk sloeg ze haar oogen
op: ze lag in haar bedje, het was klaar-lichte-dag; en moeder
stond voor haar en zei: „Wel, wel, is dat lang slapen, het ontbijt is al een
heel tijdje klaar."
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Het is duidelijk, dat Marie, versuft door al het wonderlijke, wat ze
gezien had. op het laatst in de zaal van het Marsepeinslot was ingeslapen
en dat de moortjes of de pages, of misschien wel de prinsessen zelve,
haar naar huis gebracht en in bed gelegd hadden.
,,0 moedertje-lief! waar heeft de jongeheer Drosselmeier me van
nacht al niet heengebracht, wat heb ik veel mooi's gezien!"
Toen vertelde Marie getrouw alles, wat ze ondervonden had. Mama
keek haar verbaasd aan en zei, toen het verhaal uit was: ,,Je hebt aardig
gedroomd, Marietje-lief, maar zet die gekheid nu uit je hoofd."
Marie hield stijf en strak vol, dat ze niet gedroomd had ; maar alles
werkelijk gezien en gehoord. Toen bracht moeder haar voor de glazenkast, nam den notenkraker — die als gewoonlijk op de derde plank
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stond, — er af en zei: „Dwaas kind, hoe kan je nu toch gelooven, dat die
Neurenberger houten poppen leven en zich bewegen kunnen?"
„Maar, maatje-lief," zei Marie, „ik weet toch heel goed, dat de kleine
notenkraker, de jonge heer Drosselmeier uit Neurenberg is, oom Drosselmeier's neef!"
Toen barstten dokter Staaiboom en zijn vrouw in een schaterend
gelach uit. „Och," zei Marie half huilend, ,nu lacht u mijn notenkraker
uit, papa, en hij sprak nog al zoo goed over u; want toen wij in het
Marsepeinslot kwamen en hij mij aan zijn zusters, de prinsessen, voorstelde, zei hij nog, dat u een zeergeachte dokter was."
Nu werd er nog harder gelachen. Louise en zelfs Frits deden ook
mee. Marie ging naar de andere kamer, haalde gauw uit haar kastje de
zeven kroontjes van den muizenkoning en gaf ze aan haar moeder.
„Kijk dan, moeder," zei ze, „daar zijn de zeven kronen van den
Muizenkoning, die mijnheer Drosselmeier mij van nacht als een teeken
van zijn overwinning gegeven heeft."
Vol verbazing bekeek mevrouw Staalbooin de kleine kroontjes, die
van een vreemd, glanzend metaal gemaakt waren en zoo keurig fijn bewerkt, dat het geen werk van menschenhanden leek. Ook de dokter was
een en al bewondering voor de fijne dingetjes, en vader en moeder beiden
drongen sterk bij Marie aan, om toch te zeggen, waar ze die kroontjes
vandaan had. Zij kon evenwel niet anders doen, dan blijven bij het geen
ze gezegd had en toen de dokter boos werd en haar zelfs voor een leugenaarster uitmaakte, begon ze bitter te huilen en klaagde ze: „Och ik
arm kind, wat moet ik toch zeggen!"
Op dat oogenblik ging de deur open en kwam de vrederechter binnen.
„Wat is dat?" vroeg hij „mijn petekindje aan 't huilen en snikken? Wat
is er gebeurd?" De dokter vertelde hem nu wat er gebeurd was en liet
de kroontjes zien. Toen begon de vrederechter hard te lachen en riep:
„Och wat een gekheid, dat zijn immers de kroontjes, die ik jaren geleden
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aan mijn horlogeketting droeg en die ik Marietje op haar tweeden verjaardag present gaf. Weet je dat niet meer?" Maar de dokter en zijn
vrouw konden zich daar niets meer van herinneren.
Toen Marie zag, dat haar ouders weer wat vriendelijker keken, sprong
ze naar oom Drosselmeier toe en riep: „Och, oom, u weet toch alles, zeg
nu toch ook eens, dat mijn notenkraker uw neef, de jonge Drosselmeier
uit Neurenberg, is en dat hij mij de kroontjes gegeven heeft." Maar de
vrederechter zette een heel knorrig gezicht en bromde: „Och, domme
kippetjespraat." Toen trok de dokter Marietje naar zich toe en zei heel
ernstig: „Hoor eens Marie, zet nu die gekke grillen en inbeeldingen uit
je hoofd en als je er nog eens van spreekt, dat die leelijke houten notenkraker de neef van mijnheer Drossel meier is, dan gooi ik niet alleen den
notenkraker, maar al je poppen, tot juffrouw Klaartje toe, het raam uit."
Natuurlijk durfde de arme Marie toen niet meer spreken van dat,
waar toch haar hartje vol van was; want je kunt wel begrijpen, dat men
zooveel moois en heerlijks als Marie ondervonden had, nooit vergeten
kan. Zelfs Frits draaide dadelijk z'n zusje den rug toe, als ze hem iets
van het wonderland, waar ze zoo gelukkig geweest was, vertellen wilde.
Ja, er wordt gezegd, dat hij weleens tusschen z'n tanden gebromd heeft:
„Domme gans!" maar dat kan ik toch van dien goedhartigen jongen niet
gelooven. Zeker is het dat hij, niets meer van Marie's verhalen geloovende, zelfs zijn huzaren in het openbaar bij de parade in hun eer
herstelde en hun in plaats van de verloren veldteekens, veel hoogere
en mooiere ganzenpluimen op de muts plakte, en hun ook weer toestond
den huzarenmarsch te blazen. Nu, wij weten best, hoe het met den moed
van die huzaren gesteld was, toen ze van die leelijke kogels vlekken op
hun roode buisjes kregen!
Marie durfde nu niet meer spreken over haar avontuur; maar de
beelden van dat wonderlijke feeënrijk omzweefden haar met een liefelijk
geruisch en zoete, betoo veren de klanken. Ze zag alles weer rondom zich.
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zoodra ze er maar ernstig aan dacht, en zoo gebeurde het dikwijls, dat ze
in plaats van te spelen, zooals vroeger, stil en onbeweeglijk neer kon
zitten, waarom allen haar voor een kleine droomster uitmaakten.
Eens gebeurde het, dat de vrederechter weer bezig was, om een klok
in 't huis van den dokter te repareeren. Marie zat bij de glazen kast en
keek, in haar droomen verzonken, den notenkraker aan ; toen ontvielen haar
onwillekeurig de woorden: „Och, lieve mijnheer Drosselmeier, als u toch
wezenlijk leefde, dan zou ik niet zoo doen als prinses Pierlipat en u versmaden, als u om mijnentwille opgehouden had een mooie jongeheer te zijn."
„Hei, hei, mallepraat!" riep de vrederechter.
Maar op dat oogenblik klonk er zoo'n slag, dat Marie bewusteloos
van haar stoel viel. Toen ze weer bijkwam, stond moeder bij haar en
zei: „Maar hoe is 't nu toch mogelijk, dat zoo'n groot meisje van haar
stoel valt! Kom, de neef van mijnheer Drossel meier uit Neurenberg is
aangekomen; wees nu beleefd en vriendelijk."'
Marie keek op ; daar stond de vrederechter, hij had z'n glazen pruikje
weer opgezet en z'n bruin jasje aangetrokken, hij lachte heel genoeglijk
en aan z'n hand hield hij een kleinen, maar zeer welgemaakten jongenman.
Als melk en bloed was z'n gezichtje, hij droeg een prachtigen rooden rok
met goud belegsei, wit-zij den kousen en schoenen met gespen, en in z'n jabot
had hij een allerliefst bloemruikertje; hij was keurig gekapt en gepoeierd
en achter in z'n hals hing een aardig staartje. De kleine degen, dien hij
op zij droeg, scheen van enkel juweelen te zijn, zoo schitterde die, en het
hoedje, dat hij onder z'n arm hield, was als uit zijde geweven. Dat de
jonge man beleefde, aangename manieren had, bewees hij dadelijk hierdoor, dat hij aan Marie een heele verzameling mooi speelgoed gaf, heerlijk
marsepein en juist dezelfde poppetjes, als die de muizenkoning opgegeten
had, en dat hij voor Frits een prachtige sabel had meegebracht, 's Middags
aan tafel was hij zoo beleefd, om voor het heele gezelschap noten te
kraken; de hardste beet hij dadelijk door; met de rechterhand stak hij
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ze tusschen z'n tanden, met de linker trok hij aan z'n staartje en —
krak!" daar viel de noot aan stukken.
Marie was vuurrood geworden, toen ze den aard igen jongen zag, en
ze werd nog rooder, toen na het eten de jonge Drosselmeier haar vroeg,
om met hem naar de glazenkast te gaan.
„Speelt nu maar een poosje samen, kinderen!" zei de vrederechter,
„ik heb hier niets meer te doen, nu alle klokken in orde zijn."
Zoodra de jonge Drossel mei er met Marie alleen was, viel hij voor
haar op de knieën en zei: ,,0 mijn allerliefste juffrouw Staaiboom, hier
ligt voor uw voeten de gelukkige Drosselmeier, wien ge op deze plaats
het leven hebt gered. U is zoo goed geweest het uit te spreken, dat u
mij niet versmaden zoudt, zooals die nare prinses Pierlipat, als ik om
uwentwille leelijk was geworden. Van dat oogenblik af aan, hield ik op
een gemeene notenkraker te zijn en kreeg mijn vroegere niet onbevallige
gedaante terug. O, allerliefste jonkvrouw ! maak mij gelukkig met uw
hart en hand; deel met mij rijk en kroon, heersch met mij op het
Marsepeinslot; want daar ben ik nu Koning."
Marie hief den jongen man op en zei zachtjes: „Lieve mijnheer
Drosselmeier! U is een vriendelijk en goed mensch, en daar u bovendien
nog over esn heel mooi land met aardige., vroolijke menschen regeert,
neem ik u tot bruigom aan." Toen waren ze verloofd. Verder wordt
er verteld, dat Drossel meier, na jaar en dag Marie afhaalde op een gouden
wagen, met zilveren paarden bespannen. Op de bruiloft dansten twee-entwintig duizend met de heerlijkste paarlen en juweelen opgesierde figuren,
en Marie is, zegt men, nog heden ten dage. Koningin over een heerlijk land, waar men overal schitterende Kerstboomboschjes, doorschijnende
Marsepein-paleizen, kortom, de allerheerlijkste en wonderbaarlijkste dingen
zien kan, — m a a r . . . . men moet er oogen voor hebben.
Dit is nu het sprookje van Notenkraker en Muizenkoning.

