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DIK TROM
Dik mag mee op een jachtpartij, die bijna
met een groot ongeluk afloopt. Gelukkig
valt het allemaal best mee.
Tussen het riet vindt hij een zieke ooievaar
met een gebroken poot en natuurlijk trekt hij
zich het lot van het arme dier erg aan. Tot
schrik van zijn ouders neemt hij het beest
mee naar huis om te verplegen.
Daar krijgen de jongens handen vol werk
aan, want een kikkers dat zo'n ooievaar
lust, daar heb je geen idee van. Dus aIle
jongens met Dik en Piet van DriI aan het
hoofd gaan kikkers vangen. Nu, die zijn
er genoeg in de dorpsvijver! Zo beleven de
jongens heel wat en het slot is, dat de
ooievaar gene zen weer het luchtruim kiest
en luid klepperend afscheid neemt van Dik
en zijn vriendjes.
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Uit het leven van
DII( TROM
Dik Trom kent ieder kind, want Dik is een
nationale figuur geworden, zoals er slechts
weinige in de kinderliteratuur zijn aan te
wijzen.
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HOOFDSTUK I
DIK HEEFT EEN BAL MET EEN GAATJE
Dik ging nog op school, maar door bijzondere omstandigheden had hij een vrije dag en dat vond hij een heerlijk
buitenkansje. 't Was in juni en prachtig weer. Hij was buitengewoon vroeg opgestaan, want hij wilde zijn feestdag
zo lang mogelijk maken om er extra van te genieten. Nadat hij zich aangekleed en gewassen had en zich te goed
had gedaan aan enige dikke sneden brood, die hem smaakten als koek, was hij naar buiten gegaan, om zijn duiven
te voeren en gras te snijden voor zijn konijnen. Ha, wat was
het heerlijk buiten. De zon kwam nog maar pas boven de
horizon en aan elk grassprietje hing een dauwdroppel, die
fonkelde als een fijn geslepen diamant.
Zijn kauwtje vergezelde hem als altijd en beweerde wel
honderdmaal, dat hij er ook was.
„Hier is Gerrit, — hier is Gerrit!" riep hij onophoudelijk. Soms kwam hij op Dik's pet zitten, waarvan de klep
nog altijd naar zijn rug wees.
„Hier is Gerrit! Hier is Gerrit!" klonk het dan met een
dikke tong.
„Ja, dat weet ik wel, praatjesmaker," zei Dik, terwijl
zijn blinkend mes door de geurige klaver gleed, die op de
berm van de weg groeide.
In 't volgend ogenblik was Gerrit weer verdwenen, om
voor de inwendige kraai te zorgen. Hij lustte veel, want hij
raakte nooit verzadigd, net als zijn baas.
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Toen Dik's voorraad groot genoeg was, ging hij naar
huis en vulde er de ruiven voor zijn konijnen mee. Of die
smulden!
„Hier is Gerrit!" riep de kauw, die hem gevolgd was.
„Ja, 't is goed hoor, — maar ik ga naar boven om knikkers te zoeken, want de knikkertijd is gisteren begonnen."
Dik liep de trap op naar de zolder en zat weldra gebogen over de lade van een oude kast, waarin hij gewoon
was zijn speelgoed op te bergen.
„Waar zijn jullie?" mompelde hij, terwijl hij met beide
handen door een massa voorwerpen graaide, die hij daar
in de loop der jaren verzameld had, — en ha ja, achterin
lag de zak met knikkers, die hij zocht. Wat een hoop had
hij er, veel te veel om ze allémaal mee te nemen. Nee, dat
was ook niet nodig. Aan vijf-en-twintig had hij er wel genoeg voor vandaag. 't Zou al toevallig wezen, als hij die
allemaal verloor. De knikkerzak lag vlak naast een oude
kaatsbal. Dik wist zich nog best te herinneren, dat hij die
eens van zijn moeder gekregen had, toen ze naar de stad
geweest was. Wat was hij toen mooi geweest, beschilderd
met verschillende helle kleuren. Maar nu was hij oud
geworden en van de schitterende kleuren was geen aasje
meer overgebleven. Hij zag er echt oud en vaalgrijs uit.
Dik kneep er in, maar de vroegere veerkracht was verdwenen. Dik kon hem bijna plat knijpen.
„Vooruit er mee," zei Dik, en hij wierp hem weer in
de lade. Maar opeens hulde een glimlachje zijn lippen en
kreeg hij een ondeugende flikkering in zijn ogen.
„Nee," zei hij, „ik neem hem mee. Leuk om er grappen
mee te hebben."
Hij stak vijf-en-twintig knikkers in de ene zak van zijn
wijde broek en de bal in de andere. Toen schoof hij de lade
dicht en ging naar beneden, naar de woonkamer.
„Moeder, waar kan ik een stopnaald vinden?"
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„In mijn naaikistje. Wat wil je er mee doen?”
„Een gaatje maken in een oude gummibal, u weet wel,
die ik nog eens van u gekregen heb."
„En waarvoor moet dat gaatje dienen?"
„Voor de mop, moeder. Hij is toch al oud en lelijk en
de veerkracht is er uit. Ik ga hem vullen met water en de
jongens in hun nek spuiten."
„En als ze dan kwaad worden en gaan vechten?"
„Dan ga ik ook vechten," lachte Dik. „Dan zijn ze nog
niet gelukkig."
„Pas op, als je met gescheurde kleren thuiskomt, hoor!"
„Ha, hier heb ik er een. Daar gaat-ie! — Zo, dat gaat
nog niet zo gemakkelijk, als ik dacht."
„Gaat het, Dik?"
„Ja, hij is er door, maar 't gaatje is erg klein. Nog wat
uitboren. — Al klaar, moeder, en nu ga ik hem bij de
pomp vullen en krijgt de eerste, de beste, die ik tegenkom,
zijn portie. Wat zal ik lachen. Dag!"
„Dag Dik. Niet vechten, hoor."
Maar Dik was al in het achterhuis en hoorde haar niet.
Hij vulde een teil met water, dompelde de bal er in en
kneep hem samen. Grote luchtblazen borrelden naar boven en toen hij zijn vingers langzaam ontspande, vulde de
bal zich gedeeltelijk met water. Een paar maal herhaalde
hij die beweging, tot er eindelijk geen enkele luchtbel meer
opsteeg.
„Zie zo," zei hij met een lachje, „die is klaar."
Hij trok zijn klompen aan en slenterde de straat op, of
eigenlijk was het geen straat, maar een grindweg, want
Dik woonde maar op een eenvoudig dorp in het hartje van
een grote polder.
Nauwelijks was hij buiten, of hij zag in de tuin, die aan
de hunne grensde, zijn buurmeisje Nelly.
Nelly zat op een bank voor haar huisje in een schoolboek te lezen.
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Zij had Dik niet horen komen, zo verdiept was zij in haar
werk, zodat Dik ongemerkt naderbij kon sluipen langs de
haag die de twee tuintjes van elkander scheidde.
Toen hij de voorkant van het huisje bereikt had, richtte hij zich op om haar een straaltje water op het hoofd
te spuiten. Juist wilde hij de bal dichtknijpen, toen de kauw
zich op zijn pet zette en riep:
„Hier is Gerrit! Dag Nelly! Hier is Gerrit!"
Nelly keek verrast op en zag zowel Gerrit als Dik.
„Akelig creatuur!" bromde Dik kwaad. „Op een slechter ogenblik had je niet kunnen komen. Je bederft mijn
grap helemaal. — Ha, dag Nelly, zit je te lezen?"
„Dag Dik," zei Nelly, blij verrast, want ze was altijd blij,
als ze Dik zag, — „ben jij daar? Ik had je niet horen komen. En Gerrit ook? Kom hier, Gerrit, kom bij Nelly!
Dag Gerrit!"
De kauw vloog van Diks hoofd en ging bij Nelly op de
bank zitten. Toen wipte hij op het boek en tuurde met zijn
kraaloogjes op de zwarte letters met zoveel ernst, of hij
een bijzonder spannend verhaaltje las.
„Ga jij gras snijden voor je konijnen?" vroeg Nelly, terwijl zij het kauwtje over de rug streelde.
„0 nee, dat heb ik al lang gedaan. Ik ben niet zo'n langslaper als jij."
„Zo, dan ben je wel erg vroeg op geweest," zei Nelly.
Ze boog zich voorover en kuste de vogel op zijn kopje.
— „Hè bah, het begint te regenen!" riep ze plotseling uit.
„Ik voel druppels op mijn hoofd."
Dik hield zich van de domme en keek met een stalen gezicht naar de lucht.
„Ik denk, dat je je vergist," zei hij, „want de lucht ziet
egaal blauw. — En ik merk niets van regen."
„Toch heb ik het gevoeld," zei Nelly. Zij streek met haar
hand over het haar. „Ja, 't is toch heus waar. Ik voel
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vochtigheid op mijn hoofd."
„Dan moet je je voortaan beter afdrogen, als je je gewassen hebt," zei Dik. „Kijk, daar aan de andere kant van
jullie tuin zit een roodborstje in de vlierboom. Wat een
fijn vogeltje toch, zo'n roodborstje! Zie je het?"
„Nee," zei Nelly. „Ik zie het niet. Waar zit het?"
„Dáár, vlak naast die grote, witte bloem," zei Dik, terwijl hij de bal ophief en hem samendrukte, zodat het water
er met een straaltje uitvloog en op Nelly's hoofd terecht
kwam. De kauw kreeg er ook enige druppels van op zijn
kop en vloog haastig weg.
„Hè, het regent wèl!" riep Nelly, terwijl zij naar haar
hoofd greep. „En van je roodborstje is niets te zien."
Zij keek Dik aan, en zag hem fijntjes glimlachen. Toen
keek zij naar de lucht, die helderblauw was en waar geen
spoor van een wolkje te ontdekken viel, en opeens begreep
zij, dat Dik haar een poets gebakken had. „O jou, rakker,
jij hebt me nat gespoten. Denk je, dat ik je niet in de
gaten heb?"
„Een klein beetje maar, Nelly, voor de grap. Als je een
jongen geweest was, Jan Vos of Piet van Dril bijvoorbeeld, dan zou ik je wel anders getrakteerd hebben."
Dik had inderdaad maar een licht kneepje in de bal gegeven, want met meisjes ging hij altijd heel zacht om. Veel
water kon er dus niet op haar hoofd terecht gekomen zijn.
„Of Bruin Boon, hè?" zei Nelly. „Want dat is immers
je beste vriend?"
„Bruin is een mispunt," zei Dik met de grootste minachting.
»Maar zeg, Dik, hoe heb je 't gedaan?"
„Met deze bal. Kijk, ik heb er een gaatje in gemaakt
en hem met water gevuld. Hij is nog bijna vol. Ik heb je
haast niet nat gespoten."
„Met een bal?" vroeg Nelly. Zij stond van haar bankje
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op en kwam naar de haag. „Met een bal, zeg je? Laat eens
zien? Hoe doe je dat?"
„Doodgewoon," zei Dik. „Je knijpt er maar in, en dan
spuit het er vanzelf uit. Ik vond hem in mijn speelgoedla."
„Leuk," zei Nelly. „Geef hem eens hier. Gaat het lastig?
Om te mikken, meen ik."
„Welnee, probeer maar," zei Dik.
Hij gaf Nelly de bal en op hetzelfde ogenblik kreeg hij de
volle laag op zijn bolle wangen. Hij sprong wel een meter
achteruit en riep:
„Ben je dwaas! Hoe krijg je 't in je hoofd? Wat flauw!"
Het water droop hem bij zijn gezicht neer.
„Boontje komt om zijn loontje, domkop," zei Nelly, die
krom stond van het lachen. „Jij bent er mee begonnen! Hahahaha!"
„Maar zo'n volle straal!" riep Dik.
„O, maar jij bent immers een jongen?" schaterde Nelly.
„Wel, wel, Dik, wat ben je er daar ingevlogen. Ik had gedacht dat je slimmer was. Op die manier kun je vandaag
nog plezier van je bal beleven. Ik zou hem maar thuis
laten."
„Ik denk er niet over," zei Dik. „Maar ik geef hem nooit
weer een ander in handen."
„Wat je gelijk hebt," zei Nelly. „Hier heb je hem weer."
„Hij is helemaal leeg," bromde Dik.
„En jij bent helemaal nat," lachte Nelly. „Ga je maar
afdrogen met de handdoek."
Dik deed het en vulde de bal meteen opnieuw. Toen hij
het huisje van Nelly passeerde, zat ze alweer op haar
bankje te lezen, maar haar gezicht was nog een en al lach.
„Dag Dik, — veel plezier. Ben je nog erg boos! Ik heb
het roodborstje ook gezien."
„Gelukkig voor jou. Neen boos ben ik niet, want je was
in je recht."
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„Zeg Dik, ik geloof, dat ik het ben, die tot nog toe het
meeste plezier van je bal met een gaatje gehad heb.”
„Ik geloof het ook, Nelly. Dag!"
„Dag. Veel succes verder!"
Dik liep de weg op in de richting van de drie bruggen,
want midden in het dorp kruisten twee brede kanalen elkaar, zodat er drie bruggen nodig waren, om het verkeer
tussen de vier delen van zijn woonplaats mogelijk te maken. Hij brandde van verlangen, een van zijn kameraden
te ontmoeten om die de volle laag te kunnen geven. Maar
hij ontmoette niemand en sloeg bij de brug linksom, naar
een van de ingangen van het schoolplein, dat heel groot
was. De school was omgeven door drie bosjes van kreupelhout, met hoog geboomte langs de rand. Een van die bosjes lag achter de school, een aan de zijkant en een er voor.
Dat laatste bosje zou aan de weg gelegen hebben, indien
het er niet door een vijver van gescheiden was. In die vijver zwommen goudvissen en er huisden honderden kikkers,
die in de zomer een oorverdovend lawaai konden maken.
Dik mocht er graag naar kijken. Hoe groter blazen ze
maakten aan weerskanten van hun brede mond, hoe mooier
hij het vond. Ook de goudvissen hadden telkens weer opnieuw zijn grote belangstelling. Hij kon er soms wel een
uur lang naar zitten kijken.
Ook nu in de vroege morgen rekkekten en kwaakten de
kikkers er lustig op los. Dik besloot een poosje aan de
kant van de vijver te gaan zitten. In de polder, waar hij
woonde, lagen de sloten en kanalen heel diep beneden het
land, zodat men de wallen wel anderhalve meter moest afdalen, om bij het water te komen. Dik zag een grote, groene
kikker dicht in zijn nabijheid, die uit alle macht midden
in het kroos lag te rekkekken en kwaken. Twee grote blazen versierden zijn mondhoeken.
„Ha, jou grapjas!" mompelde Dik. „Jou zal ik krijgen!"
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Hij richtte het gaatje van de bal op de jolige zanger en
kneep uit alle macht. Een flinke straal water kwam op
de kop van de kikker terecht, maar wat Dik verwacht had,
namelijk dat de kikker zich met grote sprengen over het
kroos uit de voeten zou maken, gebeurde niet. Hij hield
alleen even op met kwaken en stak zijn tong uit, om zich
de bek af te likken. Het smaakte hem blijkbaar kostelijk en
een ogenblik later zong hij weer uit volle borst:
„Kwak! Kwak! Oerekkek! Oerekkek!"
En zijn grote blazen kwamen weer te voorschijn.
„Dat had ik ook eigenlijk wel kunnen denken. Hij is er
niet bang van, want water is zijn element," dacht Dik. Hij
bespoot hem nog eens met het restje dat nog in de bal
overgebleven was, doch zonder succes. De kikker bleef
kalm zitten en zette zijn lied onverstoorbaar voort. Toen
liet Dik zich langs de helling naar beneden glijden, om zijn
bal opnieuw te vullen. Van de weg af was er geen spoor
meer van hem te zien. Maar de kikker verdween als bij
toverslag onder water, want die dikke jongen kwam nu veel
te dicht bij hem naar zijn zin. Hij moest niet zo familiaar
worden, vond hij.
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HOOFDSTUK II
EEN MORGEN VOL AVONTUREN
Toen Dik de bal gevuld had, klom hij tegen de helling
op, om zijn oude plaats aan de kant van de vijver weer in
te nemen, maar nauwelijks waren zijn ogen boven de begane grond, of hij hoorde iemand naderen en hij keek naar
beide kanten uit om te zien, wie het zijn zou.
„Haha, eindelijk een mikpunt," dacht hij en bleef doodstil zitten. Alleen de helft van zijn hoofd was van de weg
af zichtbaar. Hij keek en wachtte af, maar hij zag niemand.
„En toch hoor ik voetstappen," dacht Dik. „Er móét
iemand zijn, maar het is vast een slome duikelaar, want
het gaat slof-slof, voetje voor voetje."
„Ah, wat jammer," dacht hij, „'t Is Kromme Mietje
maar, en die kan ik toch niet als mikpunt gebruiken. Maar
wat kijkt ze angstig en verschrikt. Ziet ze misschien een
van haar plaaggeesten naderen?"
Kromme Mietje was het ongelukkigste kind van het hele
dorp, want ze was mismaakt. Het was een klein stumperig schepsel, ongeveer van Diks leeftijd, en hij kende haar
al zolang hij op school had gegaan, want zij waren er
tegelijk opgekomen. Haar rug was krom en haar borst ingevallen, terwijl haar schouders zo hoog waren, dat ze, als
ze zat tot haar oren uitstaken. Dunne beentjes torsten haar
zwak lichaampje, waarlangs haar magere, lange armen slap
neerhingen. Zij was door haar ingedeukt lichaam erg kort13

ademig en gauw vermoeid, zodat zij nooit aan de spelletjes
van de andere meisjes kon meedoen. Als overal waren er
wel jongens, en zelfs meisjes, die wreed genoeg waren om
de spot te drijven met het ongeluk van anderen en hen nog
ellendiger te maken, dan zij reeds zijn. Kromme Mietje had
dat ondervonden van het ogenblik af, dat zij naar school
was gegaan. Ze durfde bijna niet op straat te komen. Angstig spiedde zij altijd voor zich uit, of er niet een of andere plaaggeest in aantocht was, en als zij er in de verte
maar een zag komen, kroop ze achter een van de dikke
stammen weg, in de hoop, dat zij nog niet gezien zou zijn
en bleef daar staan, tot de ander gepasseerd was.
Het ontging Dik niet, dat ze doodsbleek zag en dat haar
handen beefden. Zeker moest het wel een van haar ergste
plaaggeesten zijn, die in aantocht was.
„Arme stumper," mompelde Dik met medelijden, want
hij had een gevoelig hart en het lijden van anderen trof
hem altijd diep.
Ja, van de andere kant naderde ook iemand; hij kon het
duidelijk horen en hij zag, hoe Marietje zich stijf tegen een
boomstam drukte, om zich te verschuilen.
De voetstappen klonken nu heel nabij, en opeens zag
Dik, wie het was.
„Haha, mijn vriend Bruin Boon," dacht Dik. „Geen wonder, dat Mietje bang is."
Hij zag, hoe er een lelijk lachje om Bruin's lippen speelde.
„Het mispunt! Hij houdt zich van de domme, maar hij
heeft haar al lang gezien. Maar mij heeft hij niet in de
gaten. Dat zal je niet meevallen, Bruintje."
Inderdaad passeerde Bruin Dik, zonder hem te zien en
hij bereikte weldra de boom, waarachter Mietje zich doodsbleek en bevend verscholen had. Toen opeens gaf Bruin
een harde schreeuw, om haar aan het schrikken te maken,
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en kwam met een sprong naast Mietje, schaterend van het
lachen, want hij zag met vreugde, hoe geweldig het meisje
schrok.
„Au, au, o, o, Bruin, doe me toch geen kwaad," smeekte
het ongelukkige meisje, sidderend van angst. „Toe, alsjeblieft, Bruin!"
„Hahaha!" schaterde Bruin van pret, want als hij plagen
kon zonder gevaar te lopen gestraft te worden, voelde hij
zich in zijn element en dat zwakke kind kon zich toch immers niet verdedigen.
„Dacht je, dat ik je niet gezien had? En wou jij wegkruipen achter een boom? Hahaha, wat een sukkel!"
Hij trok haar aan de haren en gaf haar een klap op haar
rug. Dat Dik achter de berm langzaam naderbij sloop, nee,
daar had hij geen erg in. Hij had enkel maar oog voor zijn
slachtoffer, maar toch keek hij herhaaldelijk naar links en
rechts op de weg om te zien, of hij zijn wreed spel wel ongestoord kon voortzetten. Die Bruin was buitengewoon laf,
want als er onraad was, koos hij altijd dadelijk het hazepad! En hij kon hard lopen. Dat wist Dik wel en daarom
sloop hij zo dicht mogelijk naar hem toe, opdat hij hem
niet ontsnappen zou.
„Au, au, dat is gemeen!" jammerde Mietje snikkend,
toen Bruin haar pijn deed. „Toe Bruin, alsjeblieft, laat me
toch gaan. Ik doe jou toch ook geen kwaad."
„Dat moest er nog bijkomen, — ha, kromme Mie wat
heb jij toch een prachtbochel, een bult om er trots op te
wezen!"
En hij gaf Mietje een harde stomp op haar rug.
„Au, au, au, — o, wat een pijn!" schreide Mietje, sidderend over haar gehele lichaam van angst. „Ach, houd
toch op, Bruin, — alsjeblieft."
Nu greep hij Mietje weer bij de schouders en schudde
haar ruw door elkaar.
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Maar o wee, Dik was thans dicht genoeg bij hem gekomen, om met zijn aanval te beginnen, zonder veel kans te
lopen, dat Bruin hem nog kon ontsnappen. Hij richtte de
bal met het gaatje op Bruin's achterhoofd, want Bruin
stond met zijn rug naar hem toe en kneep hem met kracht
dicht, zodat het water Bruin bij stralen langs zijn nek liep.
In de eerste schrik liet hij Mietje los en draaide zich om,
maar toen kreeg hij de volle laag van voren. Op hetzelfde
ogenblik wierp Dik zich op hem en kwamen diens vuisten
links en rechts op zijn gezicht neer.
„Au — o — hu — wat is — dat?" riep hij verward uit.
„Dat ben ik maar, — Dik Trom, en niemand anders!" zei.
Dik kalm, maar inwendig kookte hij van verontwaardiging en sloeg er geweldig op los. Zijn vuisten waren nog
nooit met zoveel kracht op iemand neergekomen.
Bruin's neus begon te bloeden en weldra had Dik hem
twee blauwe ogen geslagen en nog was hij zijn verontwaardiging niet te boven. Hij bleef slaan zonder ophouden.
„Beul! Laffe beul!" beet hij Bruin toe.
„Houd op, Dik, — toe houd op! Au, Dik — au — toe
Dik!"
Maar Dik hield niet op. Zijn bloed kookte.
Mietje had, zodra Dik haar te hulp was gesneld, de
vlucht genomen. Zij durfde niet op of om te kijken van
angst en ontsteltenis en sloop achter de bomenrij voort, om
maar zo spoedig mogelijk thuis te komen.
„Misbaksel," beet Dik Bruin toe, — „dáar — dáar —
dáár! Ik zal je leren, zo'n ongelukkig kind pijn te doen.
— Dáár — pak aan!"
„O Dik, houd toch op, mijn neus bloedt. Ik zal het aan
moeder zeggen!"
„Nee!" zei Dik, „ik zal je de volle maat geven en nog
een toegift op de koop toe. Bah, wat een naarling ben je!"
Bruin was ten einde raad en zette het op een schreeuwen.
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„Help! Help!” riep hij. „Help! Help!"
En hij kreeg hulp. De kansen keerden als bij toverslag.
Want Flipsen, de veldwachter, was naderbij gekomen, zonder dat de jongens in de hitte van het gevecht hem gezien
hadden. Opeens pakte hij Dik bij zijn kraag en rukte hem
van diens aartsvijand los. En toen kreeg Dik er van langs,
tot groot genoegen van Bruin, die zijn zakdoek uit zijn
broekzak opdiepte om het bloeden van zijn neus te stelpen.
» 0, hij heeft me zo geslagen," jammerde hij.
„O, o, zo erg, Flipsen!"
Hij wist wel, dat hij thans veilig was, want Flipsen was
nog familie van hem.
Nauwelijks had Dik de blinkende uniformknopen gezien,
of hij begreep, dat er voor hem op geen genade te hopen
viel, want Flipsen had een grote hekel aan hem. Maar hij
besloot zich tot het uiterste te verdedigen.
Flipsen schudde hem ruw heen en weer en sloeg er onbarmhartig op los.
„Zo, zo kereltje, ben jij weer eens aan de gang. Ik zal je
die grappen nu eens grondig afleren, hoor je dat? Ruziemaker!"
„Pats! Pats! Pats!" klonk het, want Flipsen had harde
handen. Dik had alle gelegenheid, om dat op te merken.
„Ja," riep hij Flipsen toe, „maar Bruin is een mispunt . ."
„Natuurlijk, en jij bent een onschuldig lammetje!"
schreeuwde Flipsen. Hij legde hem eindelijk over zijn knie
en sloeg er duchtig op los. Dik gaf geen enkele kreet van
pijn, dat genoegen gunde hij hem niet, maar hij werd zo
verontwaardigd, dat hij Flipsen's been met beide handen
vastgreep en er zijn tanden inzette zo diep hij maar kon.
„Au!" riep Flipsen, en hij schudde Dik overhaast van
zich af, zodat deze zich in veiligheid kon stellen. Op een
kleine afstand bleef hij staan, want als zijn vijand hem
17

opnieuw wilde vastgrijpen, kon hij hem toch niet ontlopen,
dat wist hij wel. „Beroerde jongen, moet jij me bijten?"
„Moet jij mij slaan?" was Diks wedervraag. „Was daar
reden toe? Je hebt niet eens onderzocht, wie de schuldige
was. Jij geeft mij altijd de schuld!"
„Au!" zei Flipsen, die in gebukte houding over de pijnlijke plek wreef, heel zacht en voorzichtig. „Wie de schuldige was? Dat kun-je aan de bloedneus en de blauw-geslagen ogen van Bruin wel zien! Lamme jongen, om zo te
bijten!"
„Dik is begonnen!" riep Bruin op jammerende toon zijn
redder toe. „Ik deed hem niets en hij sprong me zo maar
op mijn lijf en begon te slaan."
„Dat is waar," beaamde Dik kalm. „Maar zeg dan
meteen, waarom ik het deed. Toe, laffe meisjesplager, zeg
dat dan ook."
„Neen maar, dat is een schandaal," riep Bruin. „Nu wil
hij mij nog de schuld geven op de koop toe. Weet je wat
er was, Flipsen? Ik betrapte hem juist, dat hij Kromme
Mietje stond te sarren en te pijnigen, en toen ik hem dat
wou beletten, vloog hij op me af als een dolle hond. En
je ziet, hoe hij me geslagen heeft . ."
„En mij gebeten!" bromde Flipsen tussen zijn tanden.
„Die satanse jongen!"
„Wat een aartsleugenaar," zei Dik met de grootste verachting. „Bah! Neen, Flipsen, niet ik heb Mietje geplaagd
en mishandeld, maar hij! En de rest van hetgeen hij zei,
is waar. Ik ben op hem afgevlogen als een dolle hond en
heb hem gegeven, wat hem eerlijk toekwam. En als hij 't
hart heeft, om het ooit weer te doen krijgt hij een dito
pak slaag, dat kan hij voor gezegd houden."
„'t Is niet waar, Flipsen, — hij plaagde Mietje en niet
„Dat zal wel," zei de veldwachter. „Laat hij maar op18

passen, of hij zit gauwer achter de tralies, dan hij denkt."
Flipsen vervolgde zijn weg naar het raadhuis, en Dik zag
met genoegen, dat hij een beetje kreupel liep. En lachend
keek hij Bruin na, die het op een lopen zette, zo hard hij
kon, zodra zijn bevrijder zich van hem verwijderde.
„Zo'n lafaard!" zei Dik met minachting. „Gebrekkige
meisjes, die zich niet verdedigen kunnen, mishandelen, dat
durft hij, maar het opnemen tegen mij of een andere jongen, daar is hij te laf voor."
Hij zocht zijn bal op, die hij op de grond geworpen had,
toen hij Bruin Boon aanviel, en ging op de berm liggen,
aan de kant van de vijver. Hij wreef zachtjes over de
pijnlijke plekken, waar Flipsen hem met zijn harde handen
geraakt had. Zijn klappen waren geducht aangekomen,
en Dik had een gevoel, of zijn broek van achteren in brand
stond.
„Weet je wat, ik trek mijn kleren uit," dacht hij, „en
neem een bad in de vijver. Dat zal opfrissen."
Dik liep de speelplaats van de school op en ontkleedde
zich in het dichte kreupelhout van het schoolbos. De kikkers kwaakten en rekkekten er nog vrolijk op los en de
goudvissen spartelden tussen het riet. Maar zodra Dik met
een plons in het water terecht kwam, doken de boerenachtegalen naar de bodem en was er ook geen enkele
goudvis meer te zien.
Ha, wat deed dat bad in het koele water hem goed. 't
Was heerlijk. Met welbehagen wentelde Dik zich om en
om en hij voelde, hoe het gloeierige gevoel meer en meer
verdween. Er passeerden hem enkele voorbijgangers, die
even naar hem bleven kijken en een praatje met hem maakten.
„Is het lekker, Dik?" vroeg Brand, een jonge bakker.
„En of!" riep Dik terug, blazend en proestend.
„'k Zou ook wel willen," zei Brand.
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„Doe het dan!”
„Ja, als ik maar tijd had," en voort ging hij weer.
Even later kwam mijnheer Denappel langs de vijver. Hij
maakte zijn gewone morgenwandelingetje.
„Ha ha, ben jij daag, Dik? Ik dacht al, wat hoog ik toch
voog een gespagtel in de vijveg, en nu zie ik, dat jij het
bent. Lekkeg fgis, Dik?"
„Morgen inijnheer, — ja heerlijk," zei Dik, die niet zonder trots staaltjes van zijn zwemkunst ten beste gaf, want
hij kon uitstekend zwemmen.
„Jij zwemt als een kikkeg. Dik, pgachtig hoog, pgachtig,
maag laat Flipsen je maag niet zien, want je naoogt niet in
de vijveg zwemmen. Dan bekeugt hij je nog."
„Ik wou, dat Flipsen op de Mokerhei zat, mijnheer. Hij
heeft me vanmorgen al een pak slaag gegeven."
„Hahaha, dat is ggappig, Dik. Pas dan maag op, dat
hij je nog geen tweede pak geeft. Dag Dik."
„Dag mijnheer!"
De heer Denappel vervolgde zijn wandeling en Dik stapte, heerlijk afgekoeld en verfrist, aan wal. Hij liet het water wat van zich afdruipen en trok zijn kleren aan. Het
bad had hem goed gedaan. Het branderige gevoel was verdwenen en hij was weer zo lekker als kip. Toen hij zich aangekleed had, zocht hij zijn oude plekje aan de berm weer
op, na eerst de bal met water te hebben gevuld. Hij hoopte, dat er nu spoedig een of andere kameraad zou verschijnen, wie hij eens de volle laag zou kunnen geven. Jan Vos
of Piet van Dril bijvoorbeeld. Dat zou hij leuk vinden.
Maar er kwam niemand. Eindelijk stond hij op, om eens
op de weg te kijken, of hij nergens een kennis zag. Maar
hij deed het voorzichtig, want als er iemand op komst was,
wilde hij niet opgemerkt worden. Hij hield zich achter een
van de stammen schuil en tuurde om een hoekje, — maar
plotseling trok hij zijn hoofd terug.
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„Daar komt Flipsen warempel weer aan,” mompelde
hij. „Wacht, tot besluit zal ik hem de volle laag geven, dat
heeft hij dubbel en dwars aan mij verdiend. Er mag dan
van komen, wat wil."
Hij liep vlug de berm over en liet zich langs de helling
neerglijden, tot zijn voeten bijna het water van de vijver
raakten. Ja, de bal was nog vol. Zo wachtte hij zijn geweldige vijand vol spanning af.
Ha, daar hoorde hij zijn voetstappen. Waarom zou hij al
zo gauw naar huis terugkeren? Misschien om zijn been
te gaan wassen en verbinden? Ja, fris water was wel een
goed geneesmiddel, dat had hij zelf nog pas ondervonden.
Wacht, nu was hij vlak bij. Dadelijk zou hij verschijnen, —
haha, daar was hij .. .
Dik richtte de bal en pssst, daar kreeg Flipsen de volle
laag. Dik had zo hard geknepen, dat de uniformpet Flipsen van het hoofd werd gespoten. De man wist niet, wat er
zo plotseling met hem gebeurde. Hij schrok er geweldig van
en het water droop hem bij zijn gezicht neer. Met een dom
verbaasd gezicht keek hij overal rond om te zien, wat er
aan de hand was.
„Hè, — o, — o, wat is dat? — Wat gebeurt — daar?"
stotterde hij, terwijl hij zijn beide armen omhoog hief om
naar zijn hoofd en zijn pet te grijpen. Maar hij was te gewiekst om niet heel gauw te snappen, dat de een of ander
hem een poets speelde, en wie dat was, o, daarover hoefde
hij niet lang na te denken. Dik Trom deed het natuurlijk
om zich te wreken over het pak slaag van daareven.
0, die satanse jongen! Wacht, hij zou hem! — Maar
waar was hij? — Hij zag hem nergens. Stond hij hier of
daar achter een boom? Opbrengen zou hij hem naar het
cachot, de rakker! Maar eerst moest hij hem hebben. Waar
zat die aartsdeugniet nu? Waar had hij zich verscholen?
Nee, achter de bomen was hij niet. Ha, dan aan de kant
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van de vijver. Een andere plaats schoot er niet over. Vlug
liep hij naar de kant en keek links en rechts. — Ha ja,
daarginds zag hij hem langs de steile kant kruipen, en nu
klom hij op de berm en zette het op een lopen.
„Dag Flipsen!" hoorde hij roepen. Tjonge, tjonge, wat
liép die schelm. Maar hij ?ou hem wel krijgen. Hij kon
veel harder lopen dan die dikke deugniet.
Flipsen zette het op een draf, om zich van hem meester
te maken.
„Wacht maar!" riep hij Dik uit de verte toe, terwijl hij
zijn gebalde vuisten dreigend naar hem uitstak. „Wacht
m . . ., au, wat doet me dat been een pijn, ik kan onmogelijk hard lopen. Au, — dat valt me niet mee, — ik moet
het opgeven." —
En Flipsen boog zich voorover, om zich nog eens zacht
over zijn been te wrijven. Toen keerde hij zich om, zocht
zijn pet op, en vervolgde zijn weg naar huis.
Dik was intussen uit het oog verdwenen.
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HOOFDSTUK III
DIK EN ZIJN VRIENDEN MAKEN
KENNIS MET DE NIEUWE BARBIER
Op de brug trof Dik zijn beide vrienden, Piet en Jan aan.
Zij stonden over de leuning gebogen en tuurden naar het
water, of zij ook karpers zagen, want de kanalen van Diks
dorp waren rijk aan karpers. Als het mooi weer was en
de zon helder scheen, zwommen zij soms bij tientallen tegelijk aan de oppervlakte. Dat was aardig om te zien.
„Daar heb je er een," zei Jan Vos.
„Waar? Nee man, 't is een stuk hout, dat daar drijft. Je
moet je bril opzetten."
„Hallo die Jan, — hallo die Piet!" groette Dik.
„Hallo die Dik," was het antwoord uit twee monden. —
„Zeg, waar heb jij de hele morgen gezeten?" vroeg Piet.
„Wij hebben overal naar je gezocht."
„Bij de schoolvijver," zei Dik, „en ik heb er heel wat beleefd. Waar zijn jullie geweest?"
„Wij waren aan het kuiltje-schieten op de markt onder
de boom," zei Jan. „Ik heb er dertig gewonnen van Piet,
en nu is hij blut."
„Ja, helemaal rutje," beaamde Piet. „Maar 't hindert
niet, want ik heb er nog wel twee-honderd thuis! Zeg Dik,
wat heb je dan beleefd vanmorgen?"
„O, ik heb een bal met een gaatje en die had ik met water gevuld, om de een of ander nat te spuiten . . ."
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„Wie dan?” vroeg Jan Vos.
„Wel, jou bijvoorbeeld, of Piet, als ik je maar gezien
had. Kijk, hier heb je hem. En toen had ik mij verscholen
aan de kant van de schoolvijver met de bedoeling de eerste de beste, die voorbij mocht gaan, de volle laag te
geven."
„Leuk zeg!" zei Jan. „En wie kwam er het eerst."
„Kromme Mietje, — nou, en die kon ik toch niet natspuiten, hè? Zo'n stumper kun je zoiets niet aandoen."
„Natuurlijk niet," zei Piet.
„Maar er kwam een ander, net de goede," vervolgde Dik.
„Ik zag het al aan de angst van Mietje, want zij verborg
zich achter een boomstam, om niet gezien te worden."
„Dat doet ze altijd," viel Piet in, „ze is zo bang als een
wezel . . ."
„Omdat ze zo geplaagd wordt," zei Dik. „Nou, en wie
denk je, dat er kwam? Niemand anders dan Bruin Boon,
en die bespotte haar niet alleen, maar trok haar aan haar
schrompelige vlechten en sloeg haar op haar rug."
„Dat was meer dan gemeen!" zei Jan Vos.
„Wat een lammeling!" zei Piet. „En toen?"
„Mietje stond te trillen op haar benen van angst en
beefde over haar hele lichaam en smeekte Bruin om genade, maar jawel, dat kun je begrijpen, daarvoor moet je
niet in de handen vallen van Bruin."
„0 neen," zei Piet. „En toen? Viel Bruintje toen in jouw
handen, Dik?"
„Niet zo'n beetje. Eerst spoot ik hem de volle laag in zijn
lelijke tronie, zodat hij zich haast een ongeluk schrok, want
hij dacht, dat hij maar met Mietje alleen was en met haar
doen kon, wat hij wou, en vóórdat hij nog goed wist, wat
er aan de hand was, sprong ik op hem af en heb hem een
aframmeling gegeven van wat-blief-je mijnheer. In minder
dang een tijd had ik hem twee blauwe ogen en een bloed24

neus geslagen en hij had over zijn hele gezicht al de kleuren van een regenboog . ."
„Daar zal hij van opgeknapt zijn," merkte Jan op,
„want zijn gewone gezicht is nog al erg lelijk."
„Hahahaha," lachte Piet. „'k Wou, dat ik het gezien
had."
„Dat wil ik geloven," zei Dik. „'t Was een lust om hem
aan te kijken. En schreeuwen, dat hij deed. Mij dunkt, je
kon hem op de markt wel gehoord hebben. Maar toen
werd ik opeens bij mijn kraag gegrepen en van Bruin losgetrokken en toen kreeg ik er van langs."
„Van wie?" vroegen Jan en Piet tegelijk. „Van wie, —
zeg?"
„Van Flipsen, want die was ongemerkt naderbij geslopen
en koos dadelijk partij voor Bruin . ."
„Natuurlijk — voor jou niet," viel Piet in.
„Ik had hem niet horen komen," vervolgde Dik zijn relaas, „zo verdiept was ik in mijn werk . ."
„Maar waarschuwde Mietje je dan niet?" vroeg Jan.
„Neen, Mietje had de benen genomen, zodra ik Bruin te
grazen nam. Zeg jongens, wat heeft die Flipsen mij geslagen. Nog nooit in mijn leven heb ik zo'n pak slaag gehad.
Maar ik heb mij gewroken, hoor, Flipsen loopt er nog
kreupel van."
„Hoe dan?" vroeg Piet.
„Wel, opeens legde hij mij over zijn knie en sloeg me op
m'n je weet wel, dat ik dacht, dat ik in brand stond, en
toen werd ik zo woedend, dat ik hem mijn beide handen
om zijn been sloeg en hem er een beet in gaf, die hem
nog lang heugen zal. Toen was het zijn beurt om ,au' te
schreeuwen . ."
„Had jij dan geschreeuwd?" vroeg Jan.
„Nee, dat genoegen gunde ik hem niet, maar Bruin
des te harder. Het moet Flipsen erge pijn gedaan hebben,
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want hij liet me dadelijk los en deed niet anders dan au
roepen en hij trok een erg lelijk gezicht. En weet je, wat
Bruin toen deed? Die begon doodgewoon te vertellen, dat
ik Mietje geplaagd en gepijnigd had en dat hij me dat had
willen beletten en dat ik toen begonnen was met hem te
vechten."
„Wat een leugenaar!" riep Piet verontwaardigd uit. „Net
iets voor hem!"
„Wat een naarling!" zei Jan met diepe verachting. „En
hoe ging het verder?"
„Wel Flipsen had er blijkbaar genoeg van, want hij ging
weg, — naar het raadhuis, maar hij liep lekker kreupel . . ."
„Net goed," zei Jan.
„En toen smeerde Bruin hem ook, dat begrijp je. Hij
was zeker bang, dat ik hem nóg eens te grazen zou nemen."
„Hij is een lafaard," zei Piet van Dril. „En toen kwam
jij hier naar toe?"
„Neen, ik ging op de berm liggen, want ik had erge
pijn. 't Was net, of ik van achteren in brand stond. Eindelijk kwam ik op 't idéé, om een bad te nemen in de
vijver, en dat heb ik gedaan. In 't schoolbosje heb ik mij
uitgekleed. En ik kan je niet zeggen, hoe goed mij dat
heeft gedaan. De pijn is helemaal over. Nadat ik mij aangekleed had, ging ik weer naar mijn oude plaatsje op de
berm terug, in de hoop, dat jullie zouden komen. Mijn
bal had ik weer met water gevuld, om jullie te trakteren . ."
„Erg vriendelijk bedoeld," zei Jan Vos lachend.
„Ja, dat zeg ik ook. Maar wij kwamen niet, hè?" zei
Piet.
„Nee, jullie kwamen niet, maar er kwam een ander en
wel Flipsen, die weer naar huis terugging, ik denk om zijn
been te verbinden, want hij liep nog erger kreupel dan
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eerst. En zeg, jongens, nauwelijks zag ik hem komen, of ik
besloot hem de volle laag te geven, er mocht dan gebeuren,
wat wou. Ik verschool mij weer achter de berm, aan de helling van de vijver, en toen ik hem goed onder schot had,
spoot ik hem met zoveel kracht tegen zijn gezicht, dat zijn
mooie pet hem van zijn hoofd vloog . ."
„Hahahaha!" lachten zijn kameraden.
„'k Wou, dat ik het gezien had, hahahaha!" riep Piet uit,
die zich de handen wreef van plezier.
„En toen?" vroeg Jan. „Hahahaha, en toen, Dik? Kreeg
je toen je tweede pak slaag?"
„Neen. Ik kroop langs de helling een eind verder, en
Flipsen stond stom verbaasd in de rondte te kijken. Eerst
wist hij blijkbaar niet, wat er aan de hand was. Maar toen
opeens begon hij te zoeken, eerst achter de bomen en daarna langs de kant van de vijver, — en toen zag hij me. Ik
klauterde op de berm en zette het op een lopen, dat begrijp je. Tjonge, tjonge, wat ging hij te keer. Haha, hij balde zijn vuisten en liep mij zo hard mogelijk achterna,
maar opeens hoorde ik hem ,au' roepen, en toen ik eventjes omkeek, zag ik, dat hij zijn been weer zacht stond te
wrijven, — en toen draaide hij zich om en ging naar huis."
hahahaha!" zei Piet. „Die was fijn!"
„Hoe durfde je
„Tjonge, wat een mop!" riep Jan Vos uit.
„Dat is het," zei Piet, - „maar zeg, Dik, je mag wel
oppassen, dat je hem niet in handen valt, want dan zul je
er van lusten'.'
„Ja, dat begrijp ik"
„Hij zal wel proces-verbaal tegen je opmaken," zei Jan.
„Dat geloof ik niet, want hij is ook buiten zijn boekje
gegaan. Hij heeft mij geslagen en dat mag hij niet. Neen,
proces-verbaal zal hij niet durven. — Maar wat zie ik daar
in het huisje van Doezelaar? Is de nieuwe kapper gekomen?"
-
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„Je mag wel met wat meer eerbied over hem spreken,”
zei Jan Vos, „want het is een hele deftigheid, en hij noemt
zich geen barbier, maar kaffeur ."
„Hoe?" vroeg Dik. „Kaffer? — Is hij een kaffer? Maar
dan komt hij uit Zuid-Afrika en dan ziet hij bruin of
zwart als een neger."
„Neen, hij is geen kaffer, hij ziet net zo blank als jij . . ."
„Behalve van achteren," grinnikte Piet, „want daar zal
Dik wel bont en blauw zien."
„Hahaha!" lachten ze alle drie.
„Ik vrees het ook, maar kaffer is geen vak," zei Dik.
„Dat heb ik ook niet gezegd," zei Jan. „Hij noemt zich
kaffeur."
„Nietes," zei Piet.
„Komfoor?" vroeg Dik. „Dat is net zo min een vak als
kaffer."
„Toch noemt hij zich kaffeur," hield Jan vol. „Maar
geen komfoor. Ik weet net zo goed, wat een komfoor is,
als jij."
„Nietes," zei Piet weer. „Hij noemt zich evenmin een
kaffer als een komfoor."
„Zeg jij het dan maar, als je 't zo goed weet," zei Jan
beledigd.
„Hij noemt zich kwaffeur," zei Piet. „'t Staat met grote
letters op zijn raam geschilderd, zo: C-o-i-f-f-e-u-r en dat
betekent kwaffeur, dat heeft hij me zelf gezegd. En kwaffeur betekent kapper of barbier, zegt hij."
„Maar dat is Frans," beweerde Dik.
„Dat zal wel, want hij is een Fransman," zei Piet.
„Hoe kon jij hem dan verstaan?"
„Q maar hij spreekt Hollands ook. 't Is zo'n mengelmoesje, wat hij radbraakt."
„En zijn vrouw, is dat ook een Frans — eh — Fransman?" vroeg Dik.
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Jan en Piet proestten het uit.
„Een vrouw, die een man is?" vroeg Jan lachend.
„Nou ja, hoe moet ik dat dan anders zeggers?"
„Natuurlijk geen Fransman, maar Fransvrouw," spotte
Piet. „Zeg voortaan maar Fransesse, want zo heten de
Franse vrouwen."
„O zo," zei Dik. „Jij kan het weten."
„Hij is niet getrouwd," zei Piet. „Hij maakt zelf zijn
bed op, veegt zelf de vloer aan en kookt zijn eigen potje."
„Dus houdt hij geen dienstbode ook, of een knecht?"
„Neen, hij doet alles zelf. Zelf is de beste kok," zei hij
vanmorgen tegen me, toen ik hem hielp, om een grote kist
met sigaren uit te pakken."
„En zei hij dat in het Frans?" vroeg Dik.
„Neen, in zuiver Hollands."
„Hij heeft de zaak van Doezelaar overgenomen en de
voorpui laten verbouwen. Zie je wel, hij heeft nu twee
ramen in de winkel, met de deur er tussen, en achter het
ene raam maakt hij een etalage van tabak, sigaren en
sigaretten, en achter het andere de kapperszaak."
„En hij is een geleerde bol ook," beweerde Jan.
„Hoe weet jij dat?" vroeg Dik.
„Omdat hij prefester is, dat heeft hij zelf op het andere
raam laten schilderen. Daar staat Prefester de Danse, met
grote letters."
„De Danse?" vroeg Dik. „Heet hij zo?"
„Dat weet ik niet," zei Jan, „maar 't staat er. En als
hij geen prefester was, dan zou hij het niet op zijn raam
durven laten schilderen. Dan zou Flipsen hem gauw bekeuren."
„Een baardschrapper, die prefester is," zei Dik ongelovig, „daar geloof ik niets van. Prefesters zijn de meesters
aan de hogescholen, zoals in Amsterdam en in Leiden.. .
Vooruit jongens, we gaan eens bij hem kijken. Wanneer is
hij gekomen?"
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„Gisteravond,” zei Jan. „Met een kleine verhuiswagen,
want omdat hij niet getrouwd is, heeft hij maar weinig
meubels."
„Toch twee scheerstoelen," zei Piet. „Ik heb ze zelf gezien."
„Dat kan wel maar verder niet veel meer."
„Kom jongens, ga je mee? Ik wil die baardschrapperprefester mijnheer De Danse ook wel eens zien. Is hij oud,
net als Doezelaar was?"
„0 neen, 't is nog een jong kereltje," zei Piet. „En je
moet lachen, of je wilt of niet, als je hem ziet . ."
„Dat rijmt," zei Dik.
„Doet het ook," beaamde Piet. „En weet je waarom?
Omdat hij zo'n grappige loop over zich heeft. 't Is net, of
hij maar trippelt, en hij is zo vlug in zijn bewegingen, als
ik weet niet wat. Hij staat geen ogenblik stil . . ."
„Prettig voor de mensen, die zich door hem laten scheren," zei Dik. „Als ik een baard had, moest ik niets van
hem hebben. Hij kon je wel eens met al zijn beweeglijkheid een jaap geven, die je nooit te boven kwam."
„Hahahaha!" lachten zijn vrienden.
„Nou zeg, dat heeft de tijd nog. Eer jij een baard hebt,
kan er nog heel wat gebeuren'.'
„Dat kan wel, maar ik zal mijn vader toch waarschuwen," zei Dik grappig „Zeg, willen we gaan? Maar eerst
vul ik mijn bal even."
Hij liet zich bij de kanaalkant neerglijden, en deed, wat
hij gezegd had. Daarna voegde hij zich weer bij zijn vrienden.
„Is hij vol?" vroeg Jan.
„Ja, kijk maar," zei Dik. En meteen spoot hij hem een
flinke straal in zijn gezicht. Jan schrok er even van en Piet
lachte er luidkeels om. Het water droop Jan bij zijn gezicht neer.
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„Bah, wat flauw!” zei hij, terwijl hij zijn zakdoek opdiepte, om zich af te drogen. „Geef mij hem eens even?"
„Dank je vriendelijk," zei Dik, en meteen spoot hij Piet
een straal in zijn wijdgeopende mond, want die moest verschrikkelijk lachen.
Met een smak kwamen Piets kaken op elkander.
„Jakkes!" riep hij uit. „Wat ben jij aardig!"
„O, ik dacht, dat jij het aardig vond, want je lachte er
niet zo'n beetje om, toen ik Jan natgespoten had. Je mond
stond er wagenwijd van open. 't Leek wel een spoortunnel."
Dik stak de bal in zijn zak, en toen begaf het drietal zich
op weg, om de nieuwe barbierszaak te gaan bekijken en
met de eigenaar ervan kennis te maken.
Zij hadden de nieuwe kapperszaak weldra bereikt en
hielden stil voor het raam, waar de sigaren uitgestald
waren.
„Tjonge," zei Dik, „dat ziet er netjes uit, hè? Zo'n
mooie winkel hebben wij nog op het hele dorp niet. Wat
een sigaren! Kisten vol!"
„En wat een sigaretten!" zei Jan. „En wat een soorten!"
„En mooie pijpen ook," vond Piet. „Tabakspijpen en
sigarepijpen, en kijk, die kleintjes zijn zeker voor sigaretten."
„Zeg Dik, kijk eens op het raam, daar staat het: kojffeur, maar met een c gespeld."
„'t Zal komfoor moeten wezen," merkte Piet op. „Ik
denk, dat het verkeerd opgeschilderd is."
„Komfoor is geen vak, heb ik je immers al gezegd," zei
Dik. „Net zo min als kaffer, dat kan het ook niet zijn.
Maar wacht eens even, daar staat met kleine lettertjes Fransois G. Wip. Zo heet hij zeker. Nu is het toch wel zeker,
dat hij een fransman is, want er staat Fransois, zie je wel?"
„Hé ja, maar Wip is toch Hollands," vond Piet.
„Nou," zei Dik, „dan zal zijn ene helft Frans en de an31

dere Hollands zijn, maar dan heet hij ook niet Prefester
de Danse. Hij heet doodgewoon Wip."
„'t Staat toch op het andere raam met grote letters."
De jongens begaven zich naar de andere helft van de
nieuwe zaak en ja, Jan had gelijk.
„Zie je wel," zei hij, „daar staat het: ,Prefester de
Danse'."
„Nee," zei Dik, „er staat Professeur de Danse. Ik begrijp
er niets van, of het moet alweer Frans wezen. Wat zijn clát
voor dotten haar, die daar voor het raam hangen?"
„Pruiken," zei Piet. „En vlechten en snorren en baarden.
Die zijn voor de rederijkers en toneelspelers, als zij zich
vermommen moeten."
„Ja, 't is een fijne zaak. Ha, daar zie ik de kapper ook,
kijk, daar achter de uitstalling . ."
„Etalage," verbeterde Piet. „Zo noemt hij het zelf."
„Ook goed. Zie je hem? Hij lacht tegen me, — hij komt
hierheen!"
't Was zo, de voordeur ging open en de gewichtige man
verscheen in de opening. 't Was nog een jonge man, stellig
niet ouder dan vijfentwintig jaar. Hij maakte voor de drie
jongens een buiging, stak Piet zijn hand toe, en riep hem
op zo verrukte toon toe, of hij de honderdduizend uit de
loterij had getrokken:
„Ah-ha, mijn jonge vriend Piet van Dril, — en nog twee
andere jonge vrienden. Weest welkom! Komt binnen! Komt
binnen!"
Met een vriendelijk handgebaar nodigde hij hen uit binnen te komen, om zijn nieuwe zaak te bekijken.
Dik stond hem met open mond aan te gapen. Na een
poosje tikte hij met zijn vinger tegen zijn pet, bij wijze van
groet, en zei:
„Morgen, prefester."
Maar toen barstte de jonge man in lachen uit.
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„Hahahaha, — professor? Noem je me professor? Ik
ben coiffeur, begrepen? Komt binnen en neemt eens een
kijkje in mijn nieuwe zaak. Ziet alles er niet keurig uit?”
„Ja keurig," zei Dik. „Maar hoe heet u nu eigenlijk?"
„Ik ben mijnheer Wip, de coiffeur."
„O zo," zei Dik, „maar waarom laat u dan op uw raam
schilderen, dat u prefester bent? Als Flipsen het ziet, ben
je d'r gloeiend bij."
„Fliepsán?" vroeg de kapper met hoog opgetrokken
wenkbrauwen. „Fliepsán, wie is dat?"
„Dat is de veldwachter," zei Dik, „en een kwaje ook. Hij
doet niets liever van bekeuren en alle mensen hebben een
hekel aan hem. Dus als je geen professor bent, zou ik het
maar gauw van het raam laten krabben."
„Hahahaha!" lachte monsieur Wip. „Die is grappig. Ik
noem me in het geheel geen professor, zo geleerd ben ik
niet, ik noem me alleen maar professeur de danse, — dansmeester, wil dat zeggen, leraar in het dansen, begrepen?"
„O zo, betekent het clát!" riepen de jongens als uit één
mond.
„Dan is het wat anders," zei Dik.
„En nu weet ik nog niet eens, hoe jullie heten," zei de
kapper.
„Ik heet Jan Vos."
En tot Dik: „En jij?"
„O, — ik heet Dik Trom."
„Diek Tron?" vertaalde Wip.
„Neen, geen Diek, maar Dik, en geen Tron, maar
Trom."
„Juist," zei Piet van Dril droog, „een gewone trom om
er een roffel op te slaan, zoals Flipsen vanmorgen nog
gedaan heeft, — hè Dik?"
„Hahahaha," lachte monsieur Wip, „die is grappig!"
„Nou," zei Dik, „ik vond het zo grappig niet. Maar 't
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is hier een mooie zaak, de mooiste van het dorp."
„Zie eens hier, in deze afdeling heb ik alle soorten van
tabak, sigaren en sigaretten, van de goedkoopste tot de
duurste soorten, en prachtige tabaks-, sigaren- en sigarettepijpen," zei mijnheer Wip trots.
„Is dat echt meerschuim en echt barnsteen?" vroeg Dik.
„Echt, -- neen, nog beter dan echt en veel goedkoper."
„Kalk en glas zeker, hè?" vroeg Dik langs zijn neus
weg, maar monsieur Wip gaf er geen antwoord op, wat
misschien wel het verstandigste was, dat hij doen kon.
„En in deze étalage," hernam de heer Wip, ,,heb ik mijn
afdeling parfumerieën en haarwerken. Mooie pruiken, nietwaar, zelf vervaardigd . . . Alles is gereed om de geachte
cliëntèle te ontvangen. Laat ze maar komen. Voor iedereen heb ik een vriendelijk woord en een beleefde buiging
over. 't Was me zeer aangenaam kennis met je te maken.
Je hebt nu alles gezien. Ik moet aan het werk, want ik heb
het nog druk. Au revoir! Au revoir!" zei monsieur Wip,
terwijl hij de deur open deed om hen uit te laten.
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HOOFDSTUK IV
DIK HEEFT EEN BUITENKANSJE
Toen de jongens buiten waren, keken ze elkander een
poosje verbluft aan, zo waren ze onder de indruk van hetgeen zij gezien en gehoord hadden. Maar eindelijk zei Piet
van Dril:
„Nou Dik, wat zeg je er van?"
„'t Is een geleerde bol, dat is zeker," zei Dik.
„En wat een prachtzaak, hè?" riep Jan Vos opgetogen
uit.
„'t Zal wel," vond Piet. „'k Wou liever, dat ik knikkers
had, dan konden we plompen. Maar ik ben ruije."
„Wil je er van mij acht hebben?" vroeg Dik.
„Graag. Vanmiddag krijg je ze terug."
„Hier," zei Dik. „Pak aan."
Met de hak van zijn klomp draaide hij een kuiltje in de
grond en met zijn hand maakte hij het mooi glad.
„Wie geeft mij een vijf?" vroeg hij.
„Ik wel," zei Piet. „Ik hoop, dat ik gelukkiger tegen
jou speel, dan tegen Jan, want die maakte me in minder
dan een half uur blut."
Dik plompte de tien knikkers in de kuil.
„Oneven!" riep Jan.
„Ja," zei Dik, „zeven er in, drie er uit. Je hebt gewonnen,
Piet."
„Nou ik vijf," zei Piet.
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„Hier heb je ze,” zei Jan.
Plomp! Zes er in, vier er uit.
„Weer gewonnen," zei Piet. „Alsjeblieft, Dik, daar heb
je je acht knikkers terug. Ik heb er nu zelf weer tien."
„Ja," zei Dik. „En geluk ook. Maar 't eerste gewin is
maar kattegespin. Aanstonds sta je weer met lege handen."
„Dat zal de tijd leren. Krijg ik er van elk een vijf?"
„Vooruit maar!"
Piet won de beide vijfjes.
„En nou heb ik er twintig," grinnikte hij.
„Ik een zes," vroeg Jan Vos.
„Daar heb je ze!" zei Dik. — „Verloren, Jantje, 't is
oneven. Wie geeft mij een zes?"
Hij kreeg er twee en won ze allebei.
Zo ging het spel met afwisselende kansen voort, tot Dik
opeens uitriep:
„Kijk eens, wat een fijn spulletje komt daar aan op de
brug. Een prachtige jachtwagen en een nog prachtiger
peerd. Maar dat peerd ken ik! Kijk eens, Piet, als dat Tabor niet is, die verleden jaar op de harddraverij de eerste
prijs won, dan is mijn naam geen Dik Trom. Zo'n mooi
peerd heb ik nog nooit gezien."
„Ja, 't is hem, Dik, je hebt gelijk," zei Piet. „Wie geeft
mij een acht?"
„Ik," zei Jan. Maar Dik hoorde hem niet eens, want hij
was één en al aandacht voor het prachtige paard, dat stapvoets naderbij kwam. De menner hield de teugels strak, om
het beest in te houden, en hij keek lachend naar Dik, die
alleen maar oog had voor Tabor en op de koetsier in
het geheel niet lette.
„Ho!" riep de koetsier, en op hetzelfde ogenblik sprong
een mooie, grote hond uit de wagen, rende met hoge sprongen en luid blaffend van vreugde op Dik af, zette hem de
voorpoten op de schouders en likte hem met zijn natte tong
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de bolle wangen. Dik viel bijna achterover van de schok,
met zoveel kracht was de hond tegen hem opgevlogen, en
hij schrok er eerst van. Jan en Piet ook; zij weken haastig
enigen passen achteruit, want zo'n hond was nooit te vertrouwen. Zij gunden zich niet eens de tijd om hun knikkers
op te rapen.
„Die hond is dol!" schreeuwde Jan verschrikt. „Dik, berg
je!"
„Hij zal je verscheuren!" waarschuwde Piet met een
stem, die oversloeg van angst.
Ja, Dik was eerst ook wel geschrokken, maar hij had
zich spoedig hersteld. De hond was weer op zijn vier poten
terecht gekomen en holde in razende snelheid met geweldige sprongen om hem heen, luid blaffende van vreugde.
Ha, nu ontdekte Dik opeens, wat er aan de hand was. Die
hond kende hij immers, 't was toch Phylax, zijn beste
Phylax, die hij uit Bruin Boon's handen had gered, toen
deze bezig was hem te verdrinken en die een prijs voor hem
gewonnen had in een wedstrijd voor aangespannen honden
op dezelfde dag, dat Tabor de eerste prijs behaalde in de
harddraverij van ,paarden van zessen klaar'? Dezelfde
hond immers, die hij voor vijf-en-twintig gulden verkocht
had aan mijnheer Costes, de eigenaar van Tabor? Ha, een
glans van vreugde gleed hem over zijn gezicht, toen hij
Phylax herkende.
Hij klapte in zijn handen en riep:
„Phylax! Phylax! Ben jij daar weer, oude jongen? Kom
hier, Phylax, kom bij de baas, — kom dan, hondje, ben
je zo blij, dat je me weer ziet?"
Mijnheer Costes zag met een glimlach toe, hoe Dik zijn
armen om de hals van Phylax sloeg en zijn hoofd vlijde
tegen de mooie kop van zijn vroegere speelkameraad. Wat
was Dik trots op hem, want Phylax was mooi geworden
en zag er zeer welvarend uit, hoewel hij nog altijd even
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slank was als vroeger. Maar dat zat hem in het soort,
want had de heer Costes hem zelf niet gezegd, dat het een
raszuivere Russische hazewindhond was, en die waren altijd slank van bouw.
Eindelijk, toen er aan de vreugde van het weerzien en de
begroeting geen einde scheen te zullen komen, riep de heer
Costes:
„Allo, Max, kom hier!"
Phylax was blijkbaar verdoopt en heette nu Max, maar
Dik vond het verschil te gering, om het onplezierig te vinden. Zelf zei hij vroeger ook meestal Flaks, en tussen Flaks
en Max was bijna geen onderscheid te horen.
De ontmoeting tussen Max en zijn vroegere baas had de
hond eigenlijk nog maar veel te kort geduurd, maar blijkbaar was hij door zijn nieuwe meester goed gedresseerd,
want hij aarzelde geen ogenblik om aan het gegeven bevel
te voldoen. Zonder omzien keerde hij naar het rijtuigje terug en met een sprong kwam hij tussen de voor- en achterbank terecht. Tabor, de spierwitte hengst, werd al ongeduldig en bewerkte met de hoeven van zijn voorbenen de
grond, stof en kiezelstenen achteruit werpende.
Toen Dik zag, dat de heer, wiens knevel nog even groot
was als vroeger, hem lachend aankeek, begaf hij zich ook
naar de wagen. Daar tikte hij met zijn vinger tegen zijn
pet, wat bij Dik een bewijs van diep respect was en zei:
„Dag mijnheer'.'
En meteen gleed zijn blik over het mooie paard, waar hij
haast niet genoeg naar kijken kon
„Zo, dikke jongen, vond je 't niet prettig, je oude kameraad nog eens terug te zien?" vroeg de heer. „Ik herkende
je dadelijk, toen ik je zag, en Max ook. Ziet hij er niet
prachtig uit?"
„Ja mijnheer en Tabor ook. — Ja, of ik blij was, mijnheer. Ik wist eerst niet, wat er gebeurde, toen hij zo opeens
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tegen mij opsprong, maar hij kende me nog best. — Trouwe
Phylax, oude jongen!"
Dik streelde de hand over zijn kop en Phylax likte hem
de handen onder tekenen van grote blijdschap. „Wat zie
ik, mijnheer, u heeft een polsstok aan de wagen gebonden?
Gaat u jagen?"
„Ja Dikzak, ik ga op de eendejacht."
„Prettig voor de eenden, mijnheer," zei Dik, terwijl hij
Max liefkozend aan zijn oor trok. Toen zag hij opeens, dat
er nog iemand in de wagen zat, op het achterbankje. 't
Was een man van ongeveer vijfendertig jaar, met een bleek
gezicht en fletse ogen. Dik vond niet, dat hij er aardig uit
zag. „Net iemand om mijn bal eens op zijn bleke pannekoekengezicht leeg te spuiten," dacht hij, maar hij knikte
hem toch vriendelijk toe, een groet, die niet beantwoord
werd.
„Nee, voor de eenden niet," zei de heer Costes lachend,
„maar voor mij wel. Ik ben een liefhebber van jagen."
„En waarom alleen op eenden, mijnheer? Als u een haas
ziet . ."
„Dan moet ik hem laten lopen. De jacht op hazen en ander wild is nog gesloten. Maar de eendejacht is begonnen.
Heb je zin om mee te gaan, stap dan maar in. Kun-je
slootje-springen?"
„Met de polsstok, mijnheer? Dan zijn de sloten mij niet
gauw te breed."
„Goed, als je mijn polsdrager wilt wezen, stap dan maar
in. Dan kun-je meteen zien, hoe'n flinke jachthond Max
geworden is. Er bestaat geen betere op de wereld."
„Maar mijnheer, u heeft toch al een polsdrager?" zei
Dik, met een blik op de man achter in de wagen.
„Jawel," lachte de heer Costes, „maar ik heb liever jou,
want Japik is mijn huisknecht en hij is nog nooit mee geweest op de jacht. Japik is een beetje bang uitgevallen,
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nietwaar, Japik, hahaha!"
„Ja mijnheer, u weet, dat een waarzegster mij voorspeld
heeft, dat ik door een ongeval plotseling om het leven zal
komen, en u moet me niet kwalijk nemen, mijnheer, maar
al het andere, wat ze me mij voorspeld heeft, is al uitgekomen en ik zie niet in, dat het met dit allerergste ook
niet het geval zal zijn. En dan met die geweren en die
wilde harddraver, — hu!"
„Hahahaha, wat ben jij bijgelovig met je waarzegsterpraatjes? Nu, dikke jongen, ga je mee of niet?"
„Graag, nijnheer," zei hij met een blik op Jan en Piet,
die ook naderbij gekomen waren en op een paar passen
afstand het gesprek volgden. „Maar daar staan mijn twee
vrienden, mijnheer, die willen ook wel graag mee."
Jan en Piet gaven elkander een elleboogstoot. Fijn toch,
van Dik, dat hij een poging deed om hen ook van de partij te doen zijn. Maar mijnheer Costes wilde er niet van
horen.
Neen dikzak, ik kan geen bataljon polsdragers gebruiken. Ze zouden me maar in de weg lopen, hahaha! Twee
is al meer dan genoeg, hoewel Japik eigenlijk niet meetelt.
Nu, neem een besluit, ga je mee, of ga je niet mee?"
„Waar gaat u jagen, mijnheer?"
„Op het land van Winkel, hier even buiten het dorp.
Die ken je toch wel?"
„Ja zeker, mijnheer, even voorbij de kerk. Maar om
twaalf uur zal ik zeker nog wel niet terug zijn?"
„Natuurlijk niet. De hele dag is er mee gemoeid."
„Best mijnheer. Ziet u, ik vraag het maar, omdat ik dan
moeder even moet waarschuwen, anders weet ze niet, waar
ik blijf. En ik moet wat brood meenemen."
„Dat is niet nodig. Ik heb proviand genoeg bij me."
„Wacht u me dan hier, mijnheer? Ik ben dadelijk terug."
„Stap maar in, dikzak, dan rijd ik je even naar je huis.
40

Dik durfde niet zo brutaal te wezen, om naast mijnheer
Costes te gaan zitten, en wilde op de achterbank plaats
nemen, maar Japik hield hem met beide handen tegen en
keek hem met zijn fletse ogen dodelijk verschrikt aan.
„Nee, nee, niet hier bij de geweren! Dat is veel te gevaarlijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. 'k Zit hier
toch al zo benauwd met die grote hond vlak voor mijn benen. — Pas op, dat geweer!"
„Kom maar hier zitten, Dik, hahahaha, wat een held ben
je, Japik. Je stelt je aan als een klein kind."
„Ja mijnheer, verexcuseer me alsjeblieft, maar ik weet,
wat ik weet . ."
Dik nam naast mijnheer Costes plaats en zwaaide Jan
en Piet met een lachend gezicht zijn groet toe. Ha, hij voelde zich de koning te rijk, nu hij achter de vermaarde,
spierwitte hengst zat, die met razende snelheid over de weg
liep, want het oponthoud had hem al veel te lang geduurd.
En dan nog voelde hij, hoe Max hem zijn kop op de schouder legde en hem over zijn rechterwang likte onder een
zacht gebrom, dat van zijn grote blijdschap getuigde over
het weerzien.
„Een prachtpeerd, mijnheer, die Tabor," zei Dik opgetogen. „Wat een houding en wat een loop! Zijn weerga heb
ik nog niet gezien!"
De heer Costes keek hem lachend aan. Wat een eigenwijze praat voor een jongen van die leeftijd, vond hij.
„Zo, zo, ben jij zo'n paardenkenner?" vroeg hij.
„Een beetje, mijnheer. Hier in de polder zijn prachtpeerden, en niet zo'n beetje, maar zo een als die Tabor
bestaat er niet. Ho mijnheer, hier woon ik."
Dik stapte af en liep vlug naar huis, om zijn moeder te
waarschuwen, dat hij om twaalf uur niet thuis kwam eten,
en binnen enkele seconden zat hij weer naast mijnheer
Costes.
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„Al klaar, mijnheer. Mag ik hem eens mennen? Ik kan
best rijden.”
Weer keek mijnheer Costes hem met een glimlach -aan.
Hij vond Dik een leuke jongen.
„Eerst keren," zei hij. „Dan mag jij ons naar boer
Winkel brengen."
„Maar dan is er geen aardigheid aan," zei Dik.
„Dáár dan," klonk het naast hem. „Daar heb je de teugels, maar pas op, dat je ons niet in het kanaal rijdt."
„Geen nood, mijnheer!"
„Neen, neen, niet doen, o niet doen, mijnheer!" klonk
plotseling de stem van Japik achter uit de wagen. „O,
mijnheer, denk er toch om, we krijgen vast en zeker een
ongeluk . .!"
Maar Dik hield de teugels strak in zijn handen en draaide zo keurig, dat mijnheer Costes hem goedkeurend toeknikte.
„Goed zo, flink gedaan," prees hij. „Dat doe je niet
voor de eerste keer. Ik dacht, dat je een opschepper was,
maar nu zie ik toch, dat je rijden kunt."
Dik klakte met zijn tong tegen zijn gehemelte, en voort
ging het in snelle draf. Hij gloeide van trots. Ha, dat had
hij nooit kunnen dromen, dat hij zèlf nog eens achter Tabor zou zitten en hem mocht mennen! Bij de markt stonden
Jan en Piet naar hem te kijken met jaloerse blikken. Wat
een boffer toch, die Dik. Zij zwaaiden met hun armen om
hem te groeten. Weldra was de brug bereikt.
„0 mijnheer, die brug!" klonk het kermend van het achterbankje. „Neemt u toch de teugels mijnheer, straks kantelen we nog over de leuning het kanaal in. 0 mijnheer,
het angstzweet breekt me uit."
Maar Dik nam de draai al zonder mankeren.
„Ha, mijnheer, wat is het toch een prachtpeerdje!" riep
hij opgetogen uit.
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„Goed gedaan, Dik,” zei mijnheer Costes.
„O, ik kan wel met de twee rijden ook," zei Dik, „met
de dissel, mijnheer."
,,Wat! Met de twee? Een disselwagen?"
„Wel honderdmaal gedaan," zei Dik. „De molenaar rijdt
aldoor met de twee voor de meelwagen zonder lemoen,
mijnheer, — een gewone dissel. Ik heb al zo dikwijls voor
hem gereden als het zó druk is dat hij zelf niet kan gaan
en ook geen knecht over heeft. Nog nooit een ongeluk gehad, mijnheer."
Weer klakte hij met zijn tong en Tabor legde er nog een
schepje op.
„Dat is kras," zei mijnheer Costes.
„Wat een prachtpeerd, wat een prachtpeerd!" mompelde
Dik in verrukking. „Zo hard heb ik nog nooit gereden.
Ik dacht, dat harddravers nooit voor een wagen gespannen
werden, mijnheer?"
„Zelden, dat is zo, — maar zo'n enkel keertje zal het
hem geen kwaad doen. Mijn tuigpaard is al een veertien
dagen een beetje kreupel en daarom heb ik er Tabor maar
voorgezet."
„En hij doet het best," prees Dik. „Tjonge, wat een
prachtpeerd! We zijn er al, mijnheer, en het hek staat open.
Zal ik het erf oprijden?"
„Nee — nee — niet doen, mijnheer, alsjeblieft niet!"
klonk het van het achterbankje. „We vliegen vast en zeker
tegen het hek op . ."
„Ja, 't is goed, Dik. Ha, daar is Winkel al."
Dik draaide het erf op en hield halt.
„Morgen mijnheer," groette de boer, „komt u eens
jagen, zie ik?"
„Ja, Winkel, ook gêmorgen. Span hem maar uit. Japik,
geef me mijn geweer, en draag zelf het andere. Winkel, kan
je knecht even de polsstok losbinden?"
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„Niet nodig, mijnheer, dat doe ik wel,” zei Dik.
En hij voegde de daad bij het woord. Max sprong weer
vrolijk om hem heen. Hij kon zijn blijdschap over het weerzien nog maar niet verbergen.
Intussen nam Japik een van de geweren met blijkbare tekenen van grote angst in de beide handen en reikte het met
de loop vooruit zijn meester toe. Voor geen geld van de
wereld zou hij de loop op zichzelf gericht hebben, al wist
hij ook, dat het ongeladen was. Daarna klom hij uit de
wagen en nam met nog meer angst het tweede geweer op,
om het over de schouder te hangen, wat hij deed met een
blik achterom, uit vrees, dat de loop met zijn hoofd in
aanraking zou komen.
„Je kan nooit voorzichtig genoeg wezen," zei hij tot Dik,
die de polsstok al had vrijgemaakt en gereed stond hem
over de schouder te leggen.
Boer Winkel had intussen Tabor uitgespannen en wierp
hem de halster over het hoofd, om hem naar het land te
brengen.
„Is de bruin ziek, mijnheer, dat u met Tabor komt?"
vroeg hij, terwijl hij het mooie dier met welgevallen de
flanken streelde.
„Kreupel aan het rechter-achterbeen," zei mijnheer Costes. „Ik heb er de veéarts bijgehaald, maar 't helpt niet
veel. Ik zie nog niet de minste verbetering en 't duurt nu
al veertien dagen."
„U moet hem absolute rust laten houden en door een
kenner laten masseren, mijnheer, dan is hij er het gauwst
van af, dat weet ik bij ondervinding. Kom, Tabor, vooruit,
dan breng ik je in de wei."
Even later lag de mooie hengst languit in het heerlijke
gras en wentelde zich welbehaaglijk om en om.
„Komaan," zei mijnheer Costes, „laten we gaan. Zitten
er veel eenden, Winkel?"
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„Dat zal wel meevallen, mijnheer, vooral in de tocht,
achter het kreupelhout en het riet. Daar is het soms een
gekwaak van belang, en ik heb er al menig koppel zien opvliegen, als ik er langs liep. 't Is een best eendejaar, zeggen
ze algemeen. Een paar dagen geleden is er aan de overkant
van de tocht ook een jager geweest en die heeft er heel
wat geschoten.”
„Als hij er dan voor mij ook nog maar wat overgelaten
heeft," zei mijnheer Costes. „Laten we gaan. Zorg jij voor
de proviand, Japik, en heb je 't andere geweer? Altijd vlak
achter mij blijven, hoor, dat ik het direct van je kan overnemen, als ik het nodig heb."
„Vl-ak achter u — hu — ja mijnheer," stotterde Japik,
die doodsbang van jagen en geweren was en het al vreselijk
erg vond, dat hij een ongeladen geweer op zijn rug droeg.
„En draag jij de polsstok, Dik?"
„Al klaar, mijnheer."
„Kom Max, achter! — Tot ziens, Winkel!"
„Plezierige jacht, mijnheer!"
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HOOFDSTUK V

DE VOORSPELLING VAN DE
ZIGEUNERIN
De wandeling naar het smalle dwarskanaal, dat volgens
boer Winkel zo rijk aan eenden moest zijn, voerde langs
een uitgestrekt korenveld, aan de grens als bezaaid met
blauwe korenbloemen en rode klaprozen. Dik vond het
een mooi gezicht. Zij hadden het korenveld aan de linker-kant en rechts een sloot, waarin een ontelbaar aantal kikkers huisde, die er lustig op los kwekten. Voorop liep de
heer Costes, dan volgde Max, die te goed gedresseerd was
om niet te weten, dat hij vlak achter zijn meester moest
blijven, en daarachter kwamen Japik en Dik. Japik droeg
het geweer over de rechterschouder en een weitas, waarin de proviand, over de linker. Dat hij zich verre van op
zijn gemak voelde, kon. Dik hem duidelijk aanzien, want de
man zag nog bleker dan bleek en hij had van angst rimpels
in zijn voorhoofd. Soms sprong er onverwachts een kikker
voor zijn benen, en dan sprong hij nog harder dan de kikker, zo bang was hij, dat het dier hem in een broekspijp
zou kruipen.
De heer Costes nam zich het geweer van de schouder, dat
twee lopen had, en laadde het, wat door Japik met een
angstige blik werd aangezien. Nu werd het pas echt gevaarlijk, vond hij.
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„Japik, geef me jouw geweer ook even, dan zal ik het
ook laden,” sprak mijnheer.
„Laden, — maar mijnheer, is dat nu al nodig?" vroeg
Japik met hese stem.
„Komaan, geef hier!" beval mijnheer Costes kortaf. Hij
ergerde zich aan zijn huisknecht
Japik nam voorzichtig het geweer van zijn schouder en
reikte het aan zijn meester over, die er ook twee patronen
in deed.
„Dáár, — hang het maar weer om."
Japik deed het, maar zo onhandig, dat Dik het inderdaad niet onmogelijk begon te vinden, dat er werkelijk een
ongeluk gebeuren zou, maar dan zou het ongetwijfeld een
gevolg zijn van 's mans eigen onhandigheid en angst.
„Nu," vroeg hij nogmaals, „wat is je dan eigenlijk voorspeld? Of is het een geheim?"
„Neen, een geheim is het niet," zei Japik. „En ik wil het
je wel vertellen."
Toen boog hij zich naar Dik over en zei fluisterend:
„Twaalf jaar geleden ben ik bij een waarzegster geweest . ."
„Ik geloof niet aan waarzegsters," zei Dik, „evenmin als
aan heksen."
„Dat deed ik toen ook niet," zei Japik, „maar nu wel,
want alles, wat zij voorspeld heeft, is tot nog toe uitgekomen. 't Was een zigeunerin, zo'n zwart wijf met een
bruin gezicht, en ze had geldstukken aan haar oren hangen.
We waren met ons tweeën, een vriend van me en ik. Die
zigeuners huisden in woonwagens even buiten de stad en
de mensen waren bang voor hen, want het is gevaarlijk
volk. Nou op een zondagmiddag gingen Kees, zo heette
mijn vriend, en ik een wandeling maken buiten de stad,
en daar opeens zagen we die vrouw met haar pikzwarte
haren aan de kant van de weg bij een boom zitten.
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„Toekomst voorspellen?” vroeg ze ons, zo'n beetje in
een vreemde taal, maar we konden haar toch wel verstaan. Nou, ik moest er niks niemendal van hebben, want
ik geloofde er niet aan en bovendien hield ik niet van die
grappen. Maar Kees dacht er anders over.
„Hoeveel kost het?" vroeg hij.
„Vijftig cent per persoon," zei ze.
„Dat is goed," zei Kees, en hij ging bij dat zwarte mens
zitten en zij keek hem in de palm van zijn hand. Toen lachte zij tegen hem en zei: ,Jij bent voor het geluk geboren.
Je zult met een blonde vrouw trouwen en een groot water
zal je rijk maken,' en nog andere dingen voorspelde ze hem.
En láát hij nou met een blonde vrouw getrouwd zijn, is
dat niet opmerkelijk, en láát hij nou met een schip over
de grote zee naar Australië vertrokken zijn en op 't ogenblik een schapenfokkerij bezitten van duizenden schapen.
Hij is werkelijk schatrijk geworden en denkt er over om
naar Holland terug te keren en in een mooie villa te gaan
wonen. Nou, wat zeg je ervan? Voor die vrouw had de toekomst geen geheimen, die lag helder en klaar voor haar
open en zij kon er in lezen als in een boek."
„Zo helder als koffiedik," spotte Dik. „Allemaal zuiver
toeval, Japik."
„Goed, dan maar toeval," zei Japik. „Maar affijn, om
kort te gaan, ik liet me door Kees overhalen, om mij ook
de toekomst te laten voorspellen, jammer genoeg, want na
die tijd heb ik geen gerust ogenblik meer gehad.
„Hoe dat zo?" vroeg Dik. „Wat voorspelde ze je dan?"
„0, ik kwam er lang zo goed niet af als Kees," hernam
Japik. „Eerst voorspelde ze me, dat ik met een vrouw zou
trouwen met haren, even zwart als haar eigen haar."
„Dat was nog al zo erg niet," vond Dik. „En is dat gebeurd, of ben je nog niet getrouwd?"
„Of ik getrouwd ben," zei Japik met een zucht, ,,en láát
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mijn vrouw nou haren hebben zo zwart als die zigeunerin
zelf. Is dat niet opmerkelijk?"
„Bijzonder," zei Dik met een glimlachje. „En verder?"
„Verder voorspelde ze me, dat ik vijf kinderen zou krijgen, drie meisjes en twee jongens, en láát ik nou vijf kinderen hebben, net zoals zij voorspeld heeft: wel geen drie
meisjes en twee jongens, maar twee meisjes en drie jongens. Haast geen verschil, hè?"
„Dat verschil is te gering om er over te spreken," zei Dik
met een spotlachje.
„Nietwaar?" hernam Japik. „Maar nou komt het ergste.
Opeens keek dat wijf me met haar zwarte ogen aan, of ze
mij door mijn lijf wou heenkijken, schudde haar hoofd en
zei: „Maar verder ben je niet voor het geluk geboren. Laat
ik er maar over zwijgen."
„Gekheid!" riep Kees. „leggen! Geen flauwe kul beginnen."
„Ja," zei ik, „zeggen, want je hebt me nou eenmaal
nieuwsgierig gemaakt."
„Goed," zei ze, „je moet het zelf weten. Je zult plotseling
sterven tengevolge van een noodlottig ongeval, ziedaar, nou
weet je het."
„Begrijp je nou, dat ik me op een dag als vandaag, niet
op mijn gemak voel . . ."
„Waarom juist vandaag?" vroeg Dik.
„Zie je, met zo'n wilde harddraver voor de wagen en
dan die geladen geweren. Als mijnheer straks gaat schieten,
weet ik me geen raad."
Dik lachte.
„Kom, gekheid, die waarzegsters zeggen maar wat. Ik
geloof er niet aan."
„Ik wel," zei Japik met een zucht. „Tot nog toe is bijna
alles uitgekomen en ik zie niet in, waarom dat noodlottige
ongeval ook niet zal gebeuren . ."
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„Ja,” spotte Dik, „en dan ben jij de sigaar."
Zij hadden nu de tocht bereikt. Kreupelhout groeide aan
de oevers en riet langs de kanten. 't Was een prachtig plekje voor de eenden, rustig en tot op deze dag bijna ongestoord, want er was nog maar één jager geweest. De heer
Costes was de tweede, die in dit eendenparadijs dood en
verschrikking kwam verspreiden. Hij hield stil en nam zijn
geweer onder de arm.
„Leg je polsstok neer, Dik, en ga links met een omweg
naar de tocht om de eenden naar deze kant op te jagen,
als ze er zijn en Japik, doe je geweer af, — leg het hier
maar achter me in het koren, en doe hetzelfde van rechts.
Maar kalm hoor, vooral niet wild en onbesuisd."
Max stond onbeweeglijk achter zijn meester. Hij wist
wel, dat hij achter moest blijven, tot zijn meester hem
beval de geschoten eenden te apporteren.
„Moet ik ook opjagen, mijnheer," zei Japik, bevend over
al zijn leden. „En als u misschiet en mij treft."
„Dan ga je dood, Japik," plaagde Dik. „Maar, mijnheer,
er zijn open vakken genoeg in het riet, om de eenden te
schieten. Dat is veel gemakkelijker, dan als we ze opjagen."
„Ja, dat weet ik wel, Dik, maar dat doet een goed jager
niet. Die schiet ze alleen in de vlucht. Je moet de beesten
een kans geven om te ontsnappen, al is die kans bij mij
niet groot. Daarvoor ben ik te zeker van mijn schot."
„Hoe ver moet ik ongeveer gaan, mijnheer?"
„Ja, hoe ver? Zie je die ooievaar daarginds aan de waterkant staan? Tot zover ongeveer."
Dik en Japik verwijderden zich in tegengestelde richting
en slopen langs het korenveld voort, om de eenden niet te
vroeg op te jagen, waardoor zij misschien juist de verkeerde kant uit zouden vluchten. Dik naderde de ooievaar meer
en meer en verwachtte elk ogenblik, dat hij zou opvliegen.
Maar neen, het dier bleef staan. Hij stond op één poot en
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toen Dik dicht bij hem kwam, sloeg hij met één vleugel,
alsof hij weg wilde vliegen. De andere vleugel, de rechtse,
hing slap bij zijn lijf neer. Eindelijk nam het beest een
sprong' op zijn ene poot en bleef toen weer staan, terwijl
het Dik angstig aankeek.
„Dat beest is niet goed," dacht Dik, „wat ziet hij er mager uit en hoe smerig zijn z'n vleugels en vooral zijn staart.
Hij is ziek, dat is duidelijk. Kijk, hij huppelt maar zo'n beetje op zijn ene poot en zijn vlerk is lam. Weet je wat, ik ga
hem vangen."
Hij liep op een drafje op de vogel toe, en hoewel de
ooievaar zich met een paar gebrekkige sprongen in veiligheid trachtte te stellen, had Dik hem weldra gegrepen. Het
dier sloeg angstig met zijn linkervleugel, die blijkbaar nog
goed in orde was, maar Dik gaf daar niet om en hield de
grote vogel stevig in zijn armen geklemd! 't Was een zwaar
vrachtje, hoe vermagerd het dier dan ook wezen mocht. Zo
belast en beladen, maar niet weinig in zijn schik met zijn
vangst, keerde hij langs de waterkant naar mijnheer Costes terug, thans echter onder luid geschreeuw om de eenden, die misschien tussen het riet zwommen, op te jagen.
Dat gelukte, want luid krakend vlogen er twee uit het
riet op, juist in de goede richting. Om Dik te ontvluchten,
vlogen zij de dood tegemoet.
„Paf! — Paf!" klonk het.
Twee schoten knalden, en dodelijk getroffen vielen de
beide dieren fladderend in het water.
„Apport, Max!" gebood mijnheer Costes.
Met een sprong wierp Max zich in het water, boorde
zich een weg door het riet en zwom heen en weer, om de
gedode dieren op te sporen.
Japik kroop druipend uit het riet te voorschijn, want hij
was van de knallende schoten zo hevig geschrokken, dat hij
met zijn rechterhelft in de tocht gevallen was.
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o,” kermde hij, „wat gevaarlijk!"
„0,
Het water liep hem met een straaltje uit zijn mouw,
maar gelukkig had niemand het gezien, zodat zij er hem
niet om konden uitlachen, en daar was hij erg blij om. Hij
liep dus voort en had ook het geluk twee eenden op te jagen. Mijnheer Costes stond al gereed om te schieten, want
zodra zijn schoten gevallen waren, had hij het andere geweer gegrepen, dat Japik daar had neergelegd. Maar de eenden vlogen tot zijn spijt zijn kant niet op.
Toen had Dik hem bereikt, met de ooievaar in zijn armen. En op hetzelfde ogenblik baande Max zich een weg
door het riet met een prachtige woerd in zijn bek, die hij
zijn meester aanbood.
„Goed zo, Max. Apport! Er moet er nog een zijn'.'
Max sprong weer het water in, om te zoeken.
„Wat heb jij daar, Dik? Een ooievaar?"
„Ja mijnheer, hij kan niet lopen en niet vliegen. Ik kon
hem zo maar grijpen."
„Dat zag ik. Laten we hem eens bekijken."
Mijnheer Costes greep de opgetrokken poot, wat het
beest blijkbaar veel pijn deed, en bekeek die met aandacht.
„Gebroken, Dik," zei hij. „Hij kan er niet meer op staan.
Stukgeschoten."
„Dat dacht ik al," zei Dik. „En de rechtervleugel is lam,
geloof ik."
Mijnheer Costes bekeek ook die met aandacht.
„Hij heeft er een zwaar schot hagel in gehad," zei hij.
„De een of andere onverlaat heeft op hem geschoten. Wat
laf! Wat laaghartig! Wie lost nu een schot op een ooievaar, waar immers niemand wat aan heeft. Het arme beest.
Kijk eens aan, 't is vel over been. Hij is gedoemd om de
hongerdood te sterven, want hij is niet meer in staat, om
kikkers of visjes te vangen."
„Een gemene streek, mijnheer," zei Dik.
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„Dat is het. Ik zal hem uit zijn lijden verlossen, door hem
een schot door het hoofd te jagen. Een langzame hongerdood te sterven is verschrikkelijk. Het arme dier is trouwens al een heel eind op weg. Leg hem daar maar neer, Dik,
dan zal ik er een einde aan maken.”
„Neen," zei Dik beslist, „dat doe ik niet. Ik neem hem
mee naar huis en zal proberen, hem in leven te houden."
„En die gebroken poot dan en die lamme vleugel? Het
beest moet toch sterven."
„Neen mijnheer, — ik doe het niet. Ik neem hem mee
naar huis."
„Goed, jij moet het weten. Ha, daar komt Max met numero twee. Goed zo, Max, heb je zo lang moeten zoeken?
Komaan, we gaan naar links. Hier Japik, jij draagt dit
geladen geweer, dan zal ik het andere van patronen voorzien. Vooruit maar weer. — Achter, Max!"
„Mag ik even de ooievaar naar de boerderij van Winkel
brengen, mijnheer?"
„Leg hem hier maar in het koren, Dik. Als hij ligt,
kan hij toch niet weer overeind komen met die gebroken
poot en de lamme vleugel. Van ontsnappen kan dus geen
sprake zijn."
„Dat is zo," zei Dik. „Al klaar, mijnheer."
„Dan gaan we."
Zij liepen wel tien minuten lang, tot zij door een brede
sloot gestuit werden.
„Nu zullen we eens zien, hoe je springen kunt, Dik," zei
mijnheer Costes lachend. „Ik denk, dat je dikke buikje je
danig in de weg zal zitten."
„Zo, mijnheer, gelooft u dat," zei Dik met een lachje.
Op hetzelfde ogenblik nam hij een aanloop, plompte de
stok in het water en stond al goed en wel aan de overkant, eer Japik nog goed begreep, wat er aan de hand was.
„Haha, mijnheer, dat dacht u niet, hè?" zei Dik trots.
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En hij wierp mijnheer Costes de stok toe.
Deze had geen aanloop nodig. Hij drukte ondereinde
van de stok stevig op de bodem van de sloot, na zich het
geweer over de schouder te hebben gehangen, en weldra
stond hij naast Dik. Toen wierp hij de stok over naar Japik, die doodsbleek aan de kant stond.
„M-mo — moet ik daar ook overheen?" vroeg hij stotterend van angst. „Maar — maar dat — dat heb ik nog nooit
gedaan."
„Eens moet het de eerste keer wezen," zei Dik lachend.
„En de sloot is niet diep. Verdrinken kun je niet, al wou
je."
„Komaan Japik, spring!" gebood mijnheer Costes. „Wij
kunnen geen uren op jou blijven wachten."
Japik pakte de stok beet, maar de angst stond hem op
het gelaat te lezen. Toen spuwde hij in zijn handen, stond
een poos te wiebelen, nu op het ene, dan op het andere
been, en waagde eindelijk de sprong onder het uiten van
een angstkreet. 't Ging eerst goed, maar toen de stok zijn
hoogste punt had bereikt, wilde hij blijkbaar niet verder
en staakte de dienst. Daar hing Japik in de lucht, maar
lang kon dat niet duren. Een tweede angstkreet klonk door
de lucht, toen helde de stok over, gelukkig de goede kant
op, en Japik kwam op handen en voeten naast Dik terecht. Had de stok in zijn wijsheid besloten naar links of
rechts over te hellen, dan was Japik onvermijdelijk kopje-onder gegaan, maar nu was alles gelukkig goed afgelopen. Niemand verheugde zich daar meer over dan Japik
zelf.
„Hè, hè, dat viel mee," zei hij met een zucht, toen hij
weer overeind stond.
De tocht werd vervolgd, tot mijnheer Costes plotseling
stil bleef staan. Aan zijn houding was te zien, dat hij met
aandacht stond te luisteren.
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„Ssst!” fluisterde hij. „Ik hoor leven, ginds in het riet.
Blijf jij hier staan, Japik, om ze naar mijn kant op te jagen, als ze opvliegen. Zodra je ziet, dat Dik van de andere
kant komt, loop je ook in mijn richting. Tot zolang doodstil blijven staan. Wij sluipen onhoorbaar verder, Dik.
We moeten de eenden tussen jou en Japik in zien te krijgen, dan kunnen ze niet ontsnappen."
Voorzichtig slopen zij verder, Dik voorop, dan mijnheer
Costes en vlak achter hem Max. Eindelijk bleef de jager
staan, met het geweer in de handen, gereed om aan te leggen. Dik liep nog een vijftig meter verder en keerde toen
vlak langs de oever terug. Hij gaf een schreeuw en gooide
kluiten aarde in het water, maar geen enkele eend vloog op.
Japik naderde van de andere kant en deed als Dik, maar
hij deed het met angst en beven, en plotseling vlogen met
luid gekwaak wel vijf eenden de lucht in.
„Paf!" klonk het
De knal bracht de dieren in verwarring en zij vlogen verschrikt naar alle kanten Een vloog er in de richting van
Japik, blijkbaar met de bedoeling, om zich tussen de korenhalmen te verbergen. Het beest was getroffen, want het
viel plotseling bijna loodrecht naar beneden.
Op hetzelfde ogenblik weerklonk er een vreselijke kreet,
die zowel de heer Costes als Dik door merg en been drong.
Die kreet werd geslaakt door Japik, die de armen ten hemel sloeg, nogmaals een doordringende kreet uitstootte en
toen voorover viel.
Mijnheer Costes werd doodsbleek.
Wat was dat? Wat was er gebeurd? Was Japik getroffen? Dodelijk getroffen misschien? Maar hoe kon dat mogelijk zijn? Hij had toch immers aangelegd, terwijl de eend
nog in zijn vlucht was? Neen, neen, hij kon hem niet getroffen hebben, 't was een absolute onmogelijkheid!
Die gedachten vlogen hem in een enkele seconde door
het hoofd.
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En toch, — er mUst iets gebeurd zijn, iets verschrikkelijks, want immers, de man lag daar op de grond uitgestrekt en kermde erbarmelijk.
Haastig snelde hij op Japik toe, en ook Dik kwam op een
draf aanlopen.
„'k Ben getroffen," kermde de ongelukkige, „'k heb het
volle schot . ."
„Mijn hemel, hoe kan dat" zei mijnheer Costes wanhopig, „'k schoot de eend toch in de vlucht?"
Met behulp van Dik legde hij Japik op de rug, en toen
zag hij tot zijn ontzetting, dat er inderdaad bloed ,vloeide.
„Toch is het zo," mompelde hij. „Daar vloeit bloed."
„De voorspelling komt uit," kermde Japik. „O, ik sterf
— ach! Ik heb het volle schot . ."
Mijnheer Costes gespte de weitas los en haalde er verbandstof uit, benevens desinfecterende vloeistof en een pak
watten, want die nam hij altijd mee, als hij op jacht ging.
Heb het volle schot, mijnheer, het volle schot. Dit
is het noodlottig ongeval, dat mij voorspeld was. Redding
is niet mogelijk, — o, dat weet ik . ."
Het bloed vloeide met een klein straaltje uit Japiks kin
en liep hem langs zijn hals tussen de kleren. Mijnheer Costes nam een propje watten en veegde het bloed weg, en toen
zag hij, dat er een hagelkorrel aan de kin in het vlees zat.
Maar ver was hij er niet in doorgedrongen, want hij stak
er nog half uit.
„Als het anders niet is," mompelde de jager verheugd,
„dan is het niet erg."
„Daar zit een hagelkorrel, mijnheer," zei Dik, en met
een handige beweging nam hij het vlees tussen vinger en
duim en wipte hem er uit.
„Goed zo, Dik," zei mijnheer. „Nu zal ik het wondje
goed uitwassen, dat er geen infectie bij komt. Veeg jij het
bloed weg, dat er uitvloeit."
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Hij drenkte een schoon propje watten in de vloeistof en
waste de wond zorgvuldig schoon. Daarna legde hij er een
stevig verband om.
„Zie zo, Japik," stelde hij de man gerust, „dat is alweer
in orde. 't Is heus van geen betekenis. Een enkel verdwaald
hagelkorreltje is in de kin gedrongen. 't Is er alweer uit
en over een paar dagen ben je beter . ."
„Wat een geluk, dat het niet in zijn oog gekomen is,
mijnheer, dat zou erger geweest zijn," zei Dik.
„Ja, wel een groot geluk. Kom Japik, sta op. 't Is wel
een erge schrik voor je geweest, maar 't leed is alweer
geleden. Verman je, en kerm niet zo. 't Is heus maar een
kleinigheid. Kom sta op en drink wat uit mijn veldfles,
dat zal je goed doen. Hier."
De veldfles werd Japik aan de lippen gezet, nadat mijnheer Costes en Dik hem half hadden opgericht, en Japik,
die doodsbleek zag, dronk een paar teugen.
„Kom Dik, laten wij hem op de been helpen, dan kan hij
wat heen en weer lopen."
Zij stonden uit hun geknielde houding op en tilden met
vereende kracht Japik overeind, — maar nauwelijks lieten
zij hem los, of onder het slaken van een ijselijke kreet zakte
hij weer in elkaar.
„'t Kán niet, — 't kan niet!" kermde hij. „O, ik sterf, —
ik heb het volle schot."
„Maar wáár dan?" vroeg mijnheer Costes dodelijk verschrikt.
„Ik sterf, mijnheer, ik weet het, het loopt met mij af.
't Was mij voorspeld. 0, ik heb er de hele morgen al een
voorgevoel van gehad. Ik heb het volle schot!"
„Maar wáár dan in vredesnaam?" riep mijnheer Costes
uit.
„In mijn borst, mijnheer, — in mijn borst, o wat een
pijn, — het volle schot."
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Ten einde raad stak mijnheer Costes zijn hand tussen
Japiks kleren, en toen hij haar terug trok, zat deze vol
bloed. Hij schrok er geweldig van.
„Dik," zei hij, „ga naar de boerderij en laat een paar
man komen met een berrie, je weet wel zo'n ding, waar
ze wel hooi op dragen. Japik moet zo snel mogelijk naar
de boerderij worden gebracht. Vraag Winkel ook, of hij
dadelijk iemand te paard om de dokter wil zenden. Hier
moet snel ingegrepen worden, voor het te laat is."
Dik liep zo hard hij kon. Wat verwekte zijn boodschap
een ontsteltenis op de boerderij De vrouw zette dadelijk
een ketel water op het vuur, want natuurlijk zou er het
allereerst om warm water gevraagd worden, als de dokter
er was. De baas stuurde een knecht te paard uit, om de
dokter te halen en hem te zeggen, wat er gebeurd was, dan
kon hij zijn instrumenten-kistje al vast meenemen, en zelf
begaf hij zich met een andere knecht en een hooiberrie naar
de plaats, waar het ongeluk gebeurd was, vergezeld van
Dik.
„Wat een ongeluk, mijnheer," zei de boer.
„Heb je om een dokter gestuurd?"
„Onmiddellijk. Als de dokter thuis was, zal hij wel al
onderweg zijn. Kom, laten we de man op de berrie leggen
en voorzichtig naar de boerderij dragen.
Dat geschiedde en het ging gepaard met een hevig gekerm van Japik. Met hun vieren droegen zij de berrie.
Mijnheer Costes had zijn geweren ontladen, om verdere ongelukken te voorkomen en liet ze achter bij de dode eenden
en de zieke ooievaar, die nog lag, waar Dik hem had neergelegd. Intussen had de boerin alles gedaan, wat zij dacht,
dat nodig was. Met behulp van de dienstbode had zij de
tafel voor het raam geschoven om er de berrie met de gewonde man op te leggen. De getroffene kon dan in het
volle daglicht geplaatst worden, opdat de dokter goed zou
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kunnen zien, als hij hem de hagelkorrels uit het lichaam
moest verwijderen. Grote kommen met warm water werden klaar gezet, om de wonden te kunnen reinigen, en lakens op de vloer gelegd, om te voorkomen, dat er bloedvlekken op zouden komen. Ook zorgde zij voor een spons
en schone handdoeken.
Toen de berrie met de gewonde werd binnengedragen
kreeg de brave vrouw, die een gevoelig hart bezat, tranen
in de ogen.
Nog geen vijf minuten later trad de dokter binnen met
een klein instrumentenkistje onder de arm. 't Was een
grote, zware man, met een stem als een klok.
„Goedendag!" riep hij. Zijn daverende stem alleen deed
Japik in de kamer al sidderen. „Is de patiënt in de kamer?"
„Ja dokter."
Driftig duwde hij de deur open en trad binnen.
„Zo, zo!" bulderde hij. „Wat is er aan de hand?"
Hij zette het kistje op de tafel en sloeg het deksel op.
„Mijn naam is Costes," sprak deze hem toe. „Er heeft
een noodlottig ongeval plaats gehad, dokter, — ik schijn
mijn knecht een schot hagel te hebben bezorgd. Hoe het
kón, begrijp ik niet, maar . ."
„Zo," zei de dokter, en zonder verder een woord meer te
spreken, begon hij Japiks kleren los te maken. Weldra lag
deze, kermend en doodsbleek, met ontbloot bovenlichaam
in het volle licht.
't Zag er erg uit, overal bebloed.
„Hier jongen," bulderde dokter Dik toe, „houd die kom
water vast. Kom hier staan, vlak bij me."
Dik deed wat hem gezegd werd. De dokter wierp iets
uit een flesje in het water, na zelf zijn handen geducht te
hebben gewassen in de andere kom, dompelde er een spons
in, en maakte Japiks borst schoon.
Japik kermde hevig. Hij zag doodsbleek, bijna groen.
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De dokter wies en wies, boog zich zo diep over de patiënt
heen, dat zijn neus hem bijna aanraakte en riep uit:
„Maar wat is dát voor grappenmakerij? Houden jullie
me soms voor de gek? Die kerel is in het geheel niet gewond!"
„Niet gewond?" vroeg de heer Costes blij verrast, „niet
gewond, zegt u?"
„Nee!" zei de dokter, „er is geen korrel in zijn corpus te vinden en geen bloeddruppel komt er te voorschijn.
Wat ik heb weggeveegd, is zeker uit dat wondje aan zijn
kin gekomen en hem tussen de kleren gevloeid. De kerel
mankeert niets, — absoluut niets! Hallo, zeg vrindje, wat
lig jij daar te kermen! Je mankeert niemendal!"
„O ja — jawel, ik sterf," kreunde Japik, „ik voel, wat
ik voel — ik heb het volle schot, hier in mijn borst."
Toen schoot de dokter in een bulderende lach, waar de
kamer van daverde, en omdat de dokter zo lachte, lachten
mijnheer Costes en Winkel ook.
„Hij mankeert niets, hahaha!" lachte hij. — „Japik, je
mankeert niets!"
Toen Japik niet ophield met kermen en weeklagen,
draaide de dokter hem met de borst naar het licht, hield
er de spiegel voor en riep hem toe:
„Kijk dan zelf, ongelovige Thomas, en zeg mij, waar het
schot zit. Kijk dan, zeg ik je."
Japik sloeg de oogleden op, maar hoe hij ook keek,
nergens kon hij ook maar het kleinste wondje ontdekken.
„Hé! Hé ja!" mompelde hij ongelovig. „Er is niets te
zien, niets."
„Een ezel is er te zien, in die spiegel, en een grote ook,"
zei de dokter, die daarop haastig vertrok.
Mijnheer Costes zei:
„Winkel, wil je laten inspannen? Mijn aardigheid is
voor vandaag van het jagen af. En kan een knecht de ge60

weren, mijn weitas en de eenden halen? Er moet er nog
een vlak bij de geweren in het korenveld liggen. Laat hij
die meteen meebrengen."
„En ik ga mijn ooievaar halen," zei Dik. „Mag ik Max
meenemen, mijnheer? Dan kan hij meteen de eend rapporteren, anders wordt het koren maar onnodig platgetrapt."
„Apporteren, Dik, niet rapporteren," verbeterde mijnheer Costes. „Goed ja, neem Max maar mee. Je weet de
plek wel, waar de eend ongeveer gevallen is."
Dik verdween, om met de knecht en Max naar de tocht
te gaan. Max vond het blijkbaar prettig, want hij liep vlak
naast Dik en likte hem herhaaldelijk de handen. De eerste
kikker de beste, die over het land wipte, werd door Dik
gegrepen en in zijn zakdoek bewaard. Dik hield hem eerst
Max voor de neus en zei:
„Apport, Max!"
Gedurende het verdere gedeelte van de wandeling was
geen kikker meer zeker van zijn leven, want Max ving ze
allemaal. Ja, hij sprong zelfs de sloot in om zich van hen
meester te maken, maar daar waren zij in hun element en
doken snel weg in de diepte.
„Wat moet jij met die kikkers doen?" vroeg de knecht.
„Ik heb een zieke ooievaar gevangen," zei Dik, „die
niet meer lopen of vliegen kan. Hij sterft van de honger.
Zie je, die kikkers zijn voor hem. 't Zou zonde en jammer
zijn, als hij dood ging. Ze hebben hem geschoten. En ik wil
proberen hem van de dood te redden."
Toen zij op de plaats van bestemming aangekomen waren, vonden zij de ooievaar nog op dezelfde plek liggen.
Dik wierp hem een kikker toe, die hij behendig met zijn
snavel greep en doorslikte. Toen volgde een tweede, en een
derde, tot zes toe. Meer had Dik er niet.
„Ziezo, dat zal hem goed doen. Hij slikt ze zo maar levend naar binnen, zag je dat? Hij liever dan ik."
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Hij bracht Max bij een van de eenden, waaraan hij hem
liet ruiken en stuurde hem het korenveld in.
„Apport, Max!" gebood hij.
Max baande zich een pad tussen de korenhalmen door.
Aan de golvende beweging van de planten konden zij zien,
waar hij zich bevond. In minder dan geen tijd kwam hij
terug met de eend in zijn bek. Hij legde hem voor Diks
voeten op de grond.
Toen deed de knecht de weitas om, hing over elke schouder een geweer en nam de drie eenden in zijn handen. Dik
torste de halfdode ooievaar. Zo kwamen zij aan de boerderij terug, waar Tabor reeds ingespannen was en ongeduldig onder luid gebries stond te trappelen. Japik zat, nog
altijd doodsbleek, weer op de achterbank.
„Stap maar in, Dik, dan zal ik je thuis brengen," zei
mijnheer Costes. „Leeft je ooievaar nog?"
„Ja mijnheer, ik heb hem al zes kikkers gegeven. Hij slikte ze zo maar levend naar binnen."
„Natuurlijk," lachte mijnheer Costes. „Dacht je, dat hij
er eerst biefstuk van sneed en rollade en lapjes? — Laat
maar los, Winkel, dank je wel. — Adieu, tot ziens!"
„Goede reis, mijnheer." En lachend tot Japik: „Dag Japik, het beste hoor met het volle schot!"
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HOOFDSTUK VI
DIK EN ZIJN OOIEVAAR
Dik stapte bij de brug uit, na afscheid van mijnheer
Costes genomen en Japik met een ernstig gezicht het beste
gewenst te hebben. Hij bedankte mijnheer Costes hartelijk
en gaf Max een zoen op zijn kop, wat Max met een stevige
lik op zijn wang beantwoordde.
Daar stond hij met de zieke ooievaar in zijn armen en
keek het rijtuig na, dat zich snel verwijderde want Tabor
had echt zin om eens hard te lopen, en mijnheer Costes
vond dat best. De wagen was linksom gegaan en Dik's
weg lag rechtuit, daar hij een beroep wilde gaan doen op
het gevoelige hart van de veearts. Hij kende hem wel, want
hij had hem meer dan eens gezien bij de paarden van de
molenaar en ook wel bij die van de dokter. Als hij hem
nu maar thuis trof, — en als hij maar zou willen helpen,
want Dik had natuurlijk geen geld om te betalen.
Zijn weg voerde langs de markt, en daar zag hij verscheidene groepjes jongens, die aan het kuiltjeschieten waren,
wel een bewijs, dat de knikkerperiode in al haar hevigheid
was uitgebroken. Bij een van die groepjes jongens, die evenveel kuiltjes omringden als er groepjes waren, ontdekte hij
ook Jan Vos en Piet van Dril, zijn speciale vrienden, en
plotseling zag Piet hem ook.
„Jan, daar gaat Dik bij de brug," zei hij tot Jan Vos.
„Waar? 0 ja, ik zie hem. Wat draagt hij daar in zijn
armen? 't Lijkt wel een ooievaar."
„Een ooievaar. 'k Geloof het ook. Dat moet ik zien, Jan.
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Ga je mee?"
Ze waren weldra bij Dik.
„Wat heb je daar? Een ooievaar?" vroeg Piet.
Ja, hij is half dood. Ze hebben hem geschoten. Gemeen
hè?"
„Jij hebt ook altijd wat bijzonders," zei Jan jaloers. „Hoe
kom je er aan?"
„Gevangen," zei Dik. „Zijn ene poot is stuk en hij heeft
een schot hagel in zijn vleugel. Als hij op de grond ligt,
kan hij niet meer opstaan. Ik wil proberen, om hem in
leven te houden."
„Dat lukt toch niet," zei Piet. „Hij gaat vast dood. En
wat heb je aan een ooievaar, die niet lopen en niet vliegen
kan? Neem je hem mee naar huis?"
„Ja, maar eerst ga ik met hem naar de veearts, vragn
of die hem helpen wil. Als hij maar thuis is; er is haast
bij, vrees ik."
„Denkelijk wel, want een half uur geleden heb ik hem
voorbij zien rijden, naar huis toe. Zeg Dik, ik ga mee."
„Ik ook," zei Jan, „maar 't zal veel geld kosten, Dik.
Voor niemendal zal hij 't niet doen."
„Dat zou me spijten, want geld heb ik niet."
Mijnheer Brand, de veearts, was in zijn tuin aan het
werk.
De jongens deden het hekje open en liepen het grindpad
op. Bij de veearts gekomen, bleven zij staan, en groetten
met de vingers aan hun pet.
„Zo jongens, wat is er?" vroeg hij. „Wat heb jij daar, Dik,
— een ooievaar?"
Ja mijnheer, een ooievaar, maar hij is half dood. Ze
hebben hem geschoten."
„Een lelijke streek, Dik. Wou je hebben, dat ik hem op
een zachte manier uit zijn lijden verlos?"
„Neen, mijnheer, alsjeblieft niet. Ik wou juist vragen,
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of u hem beter wil maken. Zijn ene poot is gebroken en hij
heeft een schot hagel onder zijn vleugel."
„Zo. Laat eens kijken. Ga maar even mee naar de
schuur. Daar staat een tafel, waar we hem op kunnen
leggen."
„Mogen wij ook mee, mijnheer?" vroeg Piet.
„Jawel."
De zieke vogel werd op tafel gelegd en de veearts bekeek
het arme dier met grote aandacht.
„Zo-zo," zei hij na een poosje, „hij verkeert in een slechte staat, Dik, en hij is meer dood dan levend. 't Is gewoon
vel over been."
„Ja mijnheer, ik heb hem alvast maar zes kikkers gegeven
en die slikte hij met huid en haar naar binnen. Hij eet nog
best."
„Zes kikkers staan bij een ooievaar bijna gelijk •met niemendal. Hij lust ze wel bij tientallen. Ooievaars en reigers
zijn gulzige slok-oppen. Nu, ik wil wel eens proberen, of hij
nog te redden is. Eerst moeten die hagelkorrels uit zijn
vleugels verwijderd worden en dan moet ik zijn poot spalken. Misschien groeit het nog aan, want de wond is nog
niet oud."
„Hoe kan hij dan nu al vel over been wezen, mijnheer?"
vroeg Piet van Dril.
„Omdat hij zoveel voedsel nodig heeft," zei de veearts.
„Ik zal even mijn instrumenten halen. Water heb ik hier
wel. Dáár in de kraan. Vul die emmer maar vast, Dik."
„Best, mijnheer, — maarre — maarre..."
„Wat maarre, Dik?"
„Maar ik heb geen geld, mijnheer."
Dik keek de dokter in spanning aan. Zou die het arme
dier nu nog willen helpen?"
De veearts lachte.
„Dat begrijp ik, Dik," zei hij. „Maar voor jou zal ik het
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gratis doen. Hoogstwaarschijnlijk gaat hij toch dood."
„Dank u wel, mijnheer," zei Dik. „Ik hoop van niet, mijnheer."
De veearts ging zijn huis binnen, maar kwam al spoedig
met enige instrumenten terug. De jongens hadden intussen
gelegenheid gehad om elkander te zeggen, dat zij hem buitengewoon vriendelijk en aardig vonden.
„Zie zo, Dik, houd jij nu de vleugel zó vast, dat ik er goed
bij kan. Goed zo. Hij heeft er heel wat. 't Is een infame
streek geweest, om hem te schieten."
„Waarom is het slecht om een ooievaar te schieten, terwijl het niet slecht gevonden wordt, om op hazen, fazanten
en eenden te jagen?" vroeg Dik.
„Omdat die beesten de mens tot voedsel strekken, en dat
is met ooievaars niet het geval. Niemand heeft er iets aan
en 't geschiedt louter uit moordlust."
„Dat is zo," beaamde Dik. „Er zitten er heel wat in,
mijnheer."
„Ja, hij heeft het volle schot gehad," was het antwoord.
Maar Dik kon de woorden „het volle schot" niet horen, of hij proestte het uit.
„Lach je daarom?" vroeg de veearts.
„Ja mijnheer," zei Dik, „en dat is geen wonder."
En toen vertelde hij wat er die morgen met Japik gebeurd was. De heer Brand moest er geweldig om lachen en
zei, toen het verhaal uit was:
„Ik hoor de dokter al bulderen, hahaha. Wat een vermakelijke historie!"
Intussen ging hij ijverig voort met het verwijderen van
de hagelkorrels, tot hij eindelijk zei:
„Ziezo, hier heb ik de laatste. Ze zijn er allemaal uit en
dat zal het beest goeddoen. Of zie jij er soms nog een,
Dik?"
„Neen mijnheer, ze zijn er uit."
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„'k Geloof het ook. Nu zullen wij de wondjes nog eens
goed uitwassen en desinfecteren, dan zullen zij wel spoedig
genezen.”
Hij voegde de daad bij het woord en zei, toen hij er mee
klaar was:
„En nu zijn poot nog."
Hij bekeek dat lichaamsdeel met aandacht en wreef er
met zijn vinger over.
„Hij moet gespalkt worden," zei hij. „Ik hoop, dat er nog
groeikracht in zit, want als dat niet het geval is, is hij onherroepelijk ten dode opgeschreven."
Hij zocht geschikte spalkhoutjes uit, zette de poot goed
in zijn verband, legde de houtjes er met kennis van zaken
tegen aan en deed er een stijf windsel om. En toen hij daarmede gereed was, zei hij lachend:
„Daar heb jij je gerépareerde ooievaar, Dik. Ik hoop, dat
hij het leven houdt, maar hij is heus al een heel eind op
weg naar zijn dood. Je moogt hem wel goed van voedsel
voorzien, want hij is half of drie kwart verhongerd."
„Ja mijnheer, dat zal ik doen. Hartelijk dank, mijnheer.
Ik ga dadelijk nog een stuk of wat kikkers voor hem
vangen."
„Ik ook!"
„Een stuk of wat?" zei de veearts lachend. „Een ooievaar
eet ze bij tientallen, daar mag je wel om denken. Een stuk
of wat is niets voor hem."
„Tientallen?" vroeg Dik. „Goed, tientallen dan, als het
moet"
Hij nam de ooievaar in zijn armen en zei:
„Nogmaals hartelijk bedankt, mijnheer"
„Ja, ja, 't is goed, hoor. Je moet hem de eerste dagen in
het schuurtje leggen, Dik, op wat stro, want voordat zijn
poot genezen is, mag hij niet lopen. Opstaan kan hij niet.
En voorzichtig dragen, hoor. Denk er aan, dat hij pijn
heeft."
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„Ja mijnheer, — dag mijnheer!” riep Dik. „Dank u wel!"
„Dag mijnheer," riepen zijn vrienden.
„Dag jongens. Ik kom nog wel eens naar hem kijken."
De veearts keek hen met een glimlach na, tot zij het hek
uit waren.
„Aardige jongens," zei hij, „die Dik vooral. Die jongen
heeft een goed hart."
Jan en Piet gingen riet halen, dat in overvloed langs de
kanaalkant groeide en Dik bracht het arme dier naar de
schuur. Daar stond hij een ogenblik te peinzen, hoe hij het
best voor hem zou kunnen zorgen. Even legde hij hem voorzichtig op de grond, en sleepte een grote kist, met de bodem naar boven, naar een hoek.
„Juist," mompelde hij, „daar kan hij rustig op liggen."
De kist was niet hoog. Hij zocht een leeg tonnetje en
plaatste dat naast de kist.
„Dat wordt zijn voerbak," zei hij met een lachje.
Een ogenblik later kwamen Jan en Piet terug met hun
armen vol riet.
„Wát een hoop," zei Dik.
„0, nog lang niet genoeg," vond Piet. „We gaan nog
veel meer snijden. Je begrijpt toch zeker, dat het een erg
vieze boel zal worden? Je mag hem wel elke dag een
schoon nest geven."
„Dat is waar," zei Dik.
„Hier is Gerrit! Dag Dik, hier is Gerrit!" klonk het, en
Dik's kauwtje kwam door de openstaande deur binnenvliegen. Hij zette zich op de grond, op enige afstand van de
zieke vogel, en stond hem met een schuin kopje aan te
staren.
„Je mag die kauw wel uit de schuur houden, Dik," waarschuwde Jan, „of hij pikt je ooievaar misschien de ogen
nog uit. Dat is kraaienmanier."
„Ja," zei Piet, „en je moet niet vergeten, dat de ooievaar
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zich niet verdedigen kan. Gerrit kan met hem doen, wat
hij wil."
„Je hebt, gelijk," zei Dik. Hij greep het kauwtje en bracht
hem buiten de schuur; de deur deed hij dicht.
„Waar wou je zijn nest maken?" vroeg Piet.
„Op die kist," zei Dik.
„Hé, waarom niet op de grond?"
„Omdat ik niet van plan ben de hele dag bij hem te blijven om hem te voeren, kikker voor kikker, visje voor visje, en dat zou ik moeten doen, als hij op de grond lag, want
anders springen ze natuurlijk weg. Nee, ik heb er wat anders op bedacht. Zie je dat tonnetje, naast de kist?"
„Ja. Wat wou je daarmede?"
„Wel, daar doe ik wat water in, en de kikkers en de vissen, die we vanmiddag gaan vangen. Als nu de ooievaar op
de kist ligt, behoeft hij zijn lange snavel maar in de ton te
steken, en dan kan hij eten, zoveel hij maar wil. Zijn hals
kan hij bewegen, want die is niet gewond en het boveneinde van de ton is lager dan de kist. Hij kan er dus gemakkelijk bij."
„Goed bedacht," zei Jan. „En de kikkers kunnen er niet
uit. Laten we nu zijn nest klaar maken en hem er op leggen. Hoor, de klok begint te luiden. 't Is twaalf uur en ik
moet naar huis om te eten. Vanmiddag gaan we eerst
riet snijden, zodat je voor een dag of wat genoeg hebt, en
dan kikkers vangen."
„Goed," zei Dik. „Doe je hengelsnoer van de stok en
bind er een gewoon touwtje aan met aan het ondereinde
een rood lapje. Daar komen de kikkers op af, want rood
kunnen zij niet uitstaan. Maar zeg, geen haak er aan,
hoor. We behoeven hen niet onnodig te pijnigen. 't Is al
erg genoeg, dat zij opgegeten moeten worden."
„Ja, ja, zonder haak is het ook veel leuker," zei Piet.
Het riet werd in een dikke laag op de kist uitgespreid en
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de ooievaar daar voorzichtig op neergelegd.
„Met zijn kop dicht bij het tonnetje," zei Jan. „Hij moet
er gemakkelijk bij kunnen. Zo, — juist. Kom Piet, ik ga
gauw naar huis, ga je mee?"
„Ja," zei Piet, „ik heb honger als een paard."
Zij verlieten de schuur en liepen op een draf naar huis,
uit vrees, dat zij anders de hond in de pot zouden vinden.
Dik deed de deur zorgvuldig achter zich dicht met het
oog op het kauwtje, en wilde juist naar binnen gaan, toen
zijn vader het erf kwam opstappen om te schaften.
Moeder kwam ook even naar buiten. Ze had al gezien
wat haar Dik nu weer voor een kostganger had meegebracht.
„Nou moet je zien, Jan, wat Dik weer aan de hand
heeft. Die jongen heeft altijd wat anders!"
Zij nam hem bij de arm en bracht hem naar het schuurtje.
„Kijk eens aan," zei ze, „daar heeft hij me nou weer een
halfdode ooievaar, die hij proberen wil in leven te houden. Wat zeg je daar nu wel van?"
Trom stond de zieke ooievaar met open mond aan te
staren en plukte aan zijn bakkebaardjes. Toen schudde hij
een poosje zijn hoofd en zei:
„Griet, Dik is een bijzonder kind, — en dat is-ie. Kom,
laten we gaan eten."
Dat deden ze en Dik vertelde alles, wat hij die morgen
al beleefd had. Zijn vader deed niet anders dan zijn hoofd
schudden en eten, en staarde zijn dikke zoon af en toe
met verwondering aan. Maar zijn moeder zei:
„'t Is allemaal heel grappig, Dik, maar dat je Flipsen
in zijn been gebeten hebt, kan ik niet goedkeuren. Dat was
wreed, Dik en — enne — dierlijk."
„Dat was het ook," beaamde Dik. „Maar was Flipsen
dan niet wreed? U weet niet, hoe hij me geslagen heeft, de
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vlammen vlogen er haast uit, en toen werd ik zo kwaad,
zó kwaad, dat ik hem ten einde raad in zijn been beet. Dan
moet hij me ook maar niet zo slaan."
„Zeker, daar had hij geen recht op, maar jij mocht niet
bijten, al kan ik me wel begrijpen, dat je 't in je verontwaardiging gedaan hebt. Flipsen is een akelige man. Ik mag
hem in het geheel niet. Kom, hebben jullie genoeg? Laten
we danken."
Dat geschiedde, en toen vroeg Dik:
„Moeder, heeft u geen rood stukje goed voor me, een
klein lapje maar, om kikkers voor de ooievaar te vangen."
„Kijk maar in de voddenmand, Dik. Daar zal wel wat in
te vinden zijn."
Ja, dat bleek waar te zijn. Dik vond een felrood gekleurd
stukje baai en hij haastte zich zijn kikkerhengel in orde te
maken. Toen haalde hij nog een visnet met kleine mazen, waar geen kikker door ontsnappen kon, uit de schuur,
en begaf zich op weg, om Piet van Dril af te halen, die
dicht bij hem woonde. Maar vlak bij zijn huis kwam hij
Piet en Jan al tegen.
„Leeft hij nog?" vroeg Piet.
„Jawel, maar hij ligt er zielig bij. Ik denk, dat hij vergaat
van de honger."
„Dat kan best," zei Jan. „Waar gaan we, Dik?"
„0 zeg, in de schoolvijver krioelt het van de kikkers, en
dat is dichtbij."
„Goed," vonden Piet en Jan.
De vijver hadden zij spoedig bereikt en Dik nam plaats
op dezelfde plek, waar hij 's morgens gezeten had. Aan zijn
bal met een gaatje dacht hij niet meer; al zijn belangstelling
was thans op zijn ooievaar gevestigd. Jan en Piet namen op
enige afstand ter weerszijden van hem plaats. Dik liet vliegensvlug zijn blik over het watervlak dwalen, maar zag tot
zijn grote verbazing geen enkele kikvors. Ook Jan en Piet
ontdekten er niet een.
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„Zeg Dik, waar zijn al die kikkers van jou?” vroeg Piet.
„Ja, dat zou ik ook willen vragen," zei Jan. „Ze zijn allemaal foetsie."
„Ik begrijp er niets van," zei Dik, „vanmorgen krioelde
het er hier nog van en nou zijn ze weg. 't Is onbegrijpelijk.
Ik zie wel goudvissen."
„O ja, ik ook," klonk het van twee kanten. „Goudvissen
genoeg."
„Ik denk, dat de kikkers ondergedoken zijn," zei Dik.
„Ze móéten er natuurlijk nog wezen. Kom, ik ga inleggen."
Hij ontrolde zijn snoer en liet het rode lapje aan de oppervlakte van het water op en neer dobberen. Jan en Piet
ook, maar eerst bleef alles stil. Geen kikker liet zich zien.
Doch 't duurde niet lang, of ze kwamen uit hun schuilhoeken te voorschijn.
„Daar komt er een," riep Dik zijn kameraden toe. „Een
grote groene. Ha, weer een sprong, — weer een, — hij
heeft mijn rode lap al in de gaten. Kijk, kijk hem eens
springen! Ja, — toe, — kom maar."
De kikker kwam steeds meer naderbij en wierp zich eindelijk verwoed op het rode lapje, dat uitdagend op en neer
wipte. Nu moest Dik behendig wezen, want er zat geen haak
aan de lap. Neen, voorzichtig moest Dik hem het touw een
keer of drie om het bovenlichaam draaien zonder hem aan
het schrikken te maken, en toen hij dat gedaan had, slingerde hij hem de hoogte in. Midden op de weg kwam de
kikker terecht en wilde met grote sprongen naar de vijver
terugkeren, om het vege lijf te redden, maar Dik was hem
te vlug af. Hij greep hem en borg hem in het netje.
„Dat is numero één!" riep hij Jan en Piet toe.
„Hier is er ook een op komst!" zei Piet.
„En hier twee!" riep Jan. „Ik begrijp niet, waar ze allemaal zo opeens vandaan komen."
„Laat maar komen!" riep Dik. „Hoe meer, hoe liever.
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Als we er twintig hebben, breng ik ze alvast naar het tonnetje, anders sterft mijn ooievaar misschien onderhand nog
van de honger."
„Hij kan wel al dood wezen," veronderstelde Piet somber.
„Neen, dat geloof ik niet," zei Dik. „Toen ik van huis
ging, was hij nog goed levend."
„Hoepla!" schreeuwde Piet, terwijl hij een kikker op de
berm slingerde, vlak bij de kant van de vijver. Maar Piet
was zo vlug als water. Hij greep hem en borg hem in het net.
„Een gele, met zwarte stippen," zei hij. „Zou je ooievaar
er nog voorkeur op nahouden?"
„Ik denk, dat hij te veel honger heeft om op de kleur te
letten," zei Dik. „Ga weg, Piet, — ga weg! Eén — twee
— drie daar gaat-ie!"
Maar de kikker dook weg in de diepte, voordat Dik hem
uit het water kon slingeren. Het beest had onraad bemerkt
en zich nog op het uiterste ogenblik weten te redden.
„Mis, Dikkie!" lachte Piet. „Die was je te glad af!"
„Ja, mis — maar voor hem een ander."
„Hoera!" juichte Jan aan de andere kant. Zijn hengel
maakte een zwaai, en weldra zat numero drie bij de twee
andere.
„'t Gaat goed zo," zei hij tevreden. „Al drie!"
Thans kwamen de kikkers van alle kanten opzetten. 't
Leek wel, of zij van het einde van de vijver af de rode lapjes konden zien, en de jongens konden wel aan het ophalen
blijven.
Toen Dik er weer een uit de vijver slingerde en opstond
om hem te grijpen, bleef hij plotseling met schrik als aan
de grond genageld staan, want dicht achter hem ontwaarde
hij niemand minder dan de burgemeester, die zich moest
bukken om het beest niet in zijn gezicht te krijgen.
„Hé daar, — Dik, — wat voer je uit?" riep hij Dik toe.
„Kikkers vangen, burgemeester," zei hij, en op 't zelfde
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ogenblik liep hij de kikker achterna, die aan de overkant
van de weg al bijna het kanaal had bereikt. Hij greep hem
en borg hem in het net, Toen kwam hij eerbiedig voor de
burgemeester staan om af te wachten, welke straf deze over
hem zou uitspreken. Want dat hij straf zou krijgen, stond
bij hem vast. Had hij de burgemeester niet bijna een kikker, een grote groene kikker in het gelaat geslingerd, al
was het dan ook per ongeluk geweest? Hij vond het zelf
vreselijk erg.
„Wat voeren jullie hier uit, Dik?" vroeg de burgemeester, en tot zijn verbazing zag Dik, dat de geduchte heer
een lachje op zijn lippen had.
„Wij vangen kikkers, burgemeester," antwoordde hij met
een beleefd tikje tegen zijn pet.
„Ja, dat heb ik gemerkt. Je slingerde er mij haast een in
mijn gezicht . ."
„Per ongeluk, burgemeester. Ik had u niet gezien en wist
niet eens, dat u daar stond. Als ik het geweten had, zou
het niet gebeurd zijn."
„Neen, dat begrijp ik," zei de burgemeester. „Dat verwacht ik ook niet van je. Maar waartoe moeten al die kikkers dienen? Je gaat toch zeker geen kikkerkwekerij beginnen?"
„Neen, burgemeester, ze zijn voor mijn ooievaar. Ik heb
vanmorgen een ooievaar gevangen, die een schot hagel in
zijn vleugel had en een gebroken poot. Hij kon niet meer
lopen en niet meer vliegen en hij is al half dood van de
honger."
„Dan zal hij wel gauw helemaal doodgaan, vrees ik. Hoe
zou zo'n zwaar gewond dier in leven kunnen blijven?"
„Misschien wel, burgemeester. Ik heb hem bij de veearts
gebracht, en die heeft de hagel uit zijn vleugel gehaald en
zijn poot gespalkt, helemaal voor niemendal."
„Zo, dat was vriendelijk van de veearts. Nu, als je weer
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een kikker uit het water slingert, doe het dan wat voorzichtiger, hoor, dat je de voorbijgangers niet lastig valt. —
Begrepen? Dag Dik! Ik wens je een goede vangst."
Dik nam zijn pet helemaal af, wat hem in zijn leven bijna nog nooit overkomen was, behalve bij het bidden en als
hij naar bed ging, en hij stond de burgemeester in de grootste verbazing na te staren.
„Dag burgemeester," zei hij na een poosje, maar toen
was het hoofd der gemeente al zover weg, dat hij zijn groet
niet meer horen kon.
„Wat zeg je me dáár van?" riep hij Piet en Jan toe. „Wat
een vriendelijke man is dat. Ik dacht, dat hij mij minstens
een uitbrander zou geven of mij meenemen naar het raadhuis."
„Daar loerde ik al op," zei Piet met een grappige grijns.
„En hij verbood het ons niet eens," riep Jan uit.
„Zeg jongens, we hebben er wel ongeveer twintig. Ik ga
ze eerst even naar mijn ooievaar brengen, want die rammelt
van de honger."
Hij raapte het netje op.
„Ik ga mee!" zei Jan, terwijl hij zijn snoer om de stok
wond.
„Natuurlijk, — ik ook!" zei Piet. „Dat moeten wij zien."
Zij stapten vlug voort en raakten niet uitgepraat over de
vriendelijkheid van de burgemeester, die zich toch vlug had
moeten bukken, om de kikker niet in zijn gezicht te
krijgen.
„Ik zat in de penarie, dat kan ik je wel zeggen," zei
Dik. „Verbeeld je, de burgemeester nog wel in eigen persoon. Tjonge, wat schrok ik, toen ik hem daar opeens zag
staan."
„Geen wonder," vond Piet.
„'t Is te begrijpen. 't Zal je gebeuren," zei Jan.
Zij hadden het schuurtje weldra bereikt, en toen zij er
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binnen stapten, zagen zij dat de ooievaar nog in precies dezelfde houding lag, als zij hem neergelegd hadden. Uit angst
voor de naderende jongens draaide hij zijn kop de andere
kant op.
„Zie je wel, dat hij nog leeft?" riep Dik uit. „Hij draait
zijn kop van ons af. Hij denkt zeker, dat, als hij ons niet
ziet, wij hem ook niet zien."
„Struisvogelpolitiek, zou de meester zeggen," merkte
Piet geleerd op. „Als de struisvogels geen kans zien, hun
vervolgers te ontkomen, steken zij hun kop in het zand."
Dik schommelde het netje voor de kop van het dier heen
en weer, maakte het open en liet de kikkers in het tonnetje
glijden, dat hij half met water gevuld had. En nu kwam
er leven in de' ooievaar. Hij draaide zijn lange snavel weer
om, stak hem in de ton en — de eerste kikker gleed naar
binnen, en het duurde geen vijf minuten, of zij waren alle
in zijn maag verdwenen.
„Hij liever dan ik," zei Piet, met een rilling over zijn
rug. „Wat een veelvraat."
„Zo'n maaltje zal hem goed doen, geloof dat maar," riep
Dik verheugd uit. „Nou weet ik wel zeker, dat hij niet dood
gaat. Hij eet best."
„Ja," beaamde Jan, „zijn maag is tenminste best in orde."
„Kijk, hij zoekt met zijn snavel het hele tonnetje af, of er
nog niet eentje is," zei Dik. „Hij heeft er nog lang niet
genoeg. Kom, gaan jullie mee er nog meer vangen?"
De ooievaar legde zijn kop weer op het stro, en de jongens vonden, dat hij er zeer tevreden uitzag. Zij keerden
naar de vijver terug en de vangst begon opnieuw met hetzelfde succes. De ene kikker na de andere kwam weer in
het netje terecht, tot grote vreugde van Dik, die meteen
voor de volgende dag wilde zorgen, want dan was er weer
school en had hij dus zoveel vrije tijd niet. En bij Jan en
Piet zou het nieuwtje er wel spoedig afraken, dat begreep
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hij wel, en dat was te begrijpen ook, want het was hun
ooievaar niet.
„De hele vijver wordt nog kikkerloos, als het zo doorgaat," merkte Piet van Dril op. „Hoepla, daar gaat er
weer een."
De jongens hadden veel bekijks bij hun werk, want menige voorbijganger bleef een paar minuutjes staan, om met
deze nieuwe tak van hengelsport kennis te maken, en zij
vonden het wel grappig. En verscheidene jongens zaten
bij hen aan de kant, om er naar te kijken, tot opeens een
onaangename stem klonk, vlak achter Dik, die hem toeriep:
„Aartsrakker, wat voer jij hier uit? Ben jij weer met
straatschenderij bezig?"
„'t Is Flipsen, — 't is Flipsen," klonk het van verschillende kanten, en velen maakten zich haastig uit de voeten,
want Flipsen had er de schrik niet zo'n beetje onder.
Zij behoefden Dik echter niet te zeggen, dat het Flipsen
was, want diens onaangename stem kende hij uit duizenden.
Hij bleef doodkalm zitten, en draaide zijn snoer voorzichtig
rondom de kikker, die op zijn rode lap afgekomen was.
„Pas op, Flipsen," waarschuwde hij. „Ga een beetje opzij, want ik haal op en dan kon je hem wel eens in je gezicht krijgen. Daar gaat-ie!"
Hij haalde inderdaad op, maar de kikker was hem te vlug
af en verdween in de diepte.
Piet en Jan hadden hun snoeren haastig opgerold en gingen op enige afstand staan, ver genoeg van Flipsen, om
dadelijk het hazepad te kunnen kiezen, als hij hen misschien
wilde grijpen, om hen naar het cachot onder het raadhuis
te brengen. Daar wilden zij liever zo intiem geen kennis
mee maken.
Maar Dik bleef kalm zitten en legde weer in.
„Hoor je me niet, kwajongen?" riep Flipsen hem nijdig
toe. „Kun-je me geen antwoord geven, als ik je wat vraag?
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Voor 't laatst vraag ik je, wat je hier uitvoert."
„Kikkers vangen," zei Dik. „Kijk, daar komt er weer een
aanspringen."
„Ha, zo, kikkers vangen! Wou je mij voor de gek houden?"
„Kijk, hij is al haast bij mijn rode lap."
„Denk je, dat ik het niet beter zie? Goudvissen vangen
doe je, en . ."
„Met een rood lapje zeker, hè?" zei Dik lachend. „Wie
vangt er nu goudvissen met een stukje rood baai?"
„En goudvissen-vangen is verboden!" riep Flipsen zegevierend uit, terwijl hij Dik bij zijn kraag greep.
Diks woede tegen de onaangename man keerde opnieuw
terug.
„Laat me los," zei hij met een ruk, en hij kwam inderdaad los.
„Jij gaat mee naar het raadhuis, en ik zal proces-verbaal
tegen je opmaken wegens het hengelen naar goudvissen.
Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, en deze keer zul-je
de dans niet ontspringen. In de gemeente-verordening, artikel 31, staat duidelijk, dat het hengelen naar goudvissen
verboden is. Allo, vooruit, kwajongen, ik zal je leren . ."
„Ik heb wel twintig getuigen, dat ik niet naar goudvissen hengelde, maar naar kikkers. Kijk maar."
Dik duwde Flipsen het rood-baaien lapje onder de neus
en zei:
„Zie je wel, dat er geen haak aan ziet? En vissen vang je
niet zonder haak. En kijk eens lyer!"
Vlug liep hij naar de kant en haalde het net met de gevangen kikkers te voorschijn. „Zijn dat goudvissen? Zie
je er eentje onder? Kikkers, allemaal kikkers!"
Er was langzamerhand een grote oploop van mensen ontstaan, die nieuwsgierig waren, hoe dit zaakje zou aflopen.
Flipsen was zeer gehaat op het dorp, niet omdat hij het
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ambt van veldwachter bekleedde, o nee, want iedereen wist
wel, dat er honderden en misschien wel duizenden veldwachters bestonden, die heel aardige en vriendelijke mensen waren, maar alleen omdat hij een hoogst onaangenaam
persoon was, die niets liever deed, dan om van allerlei
wissewasjes proces-verbaal op te maken. Het hele dorp had
last van die man.
„Kikkers vangen is óók verboden," schreeuwde hij Dik
toe. „En je viste ook naar goudvissen. De haak zul je wel
gauw in je zak gestoken hebben, toen je me zag komen.
Ik ken je door en door, vrindje! In het raadhuis zal ik je
wel fouilleren."
„Ik ben je vrindje niet," protesteerde Dik, die op die
titel allerminst gesteld was. „En 't is niet waar, wat je zegt.
Ik heb naar kikkers gehengeld en naar kikkers alleen, en
dat mocht. Ik had er verlof toe."
„Hahaha, wat een praatjes!" lachte Flipsen sarcastisch.
„Verlof! Jij verlof om kikkers te vangen?"
„Ja, dat had ik," zei Dik.
„Zo, had-je dat? Hahaha, en van wie had je dat dan?"
„Van de burgemeester zelf," zei Dik, „en ik zou zeggers,
dat die heel wat meer in de melk te brokkelen heeft dan
jij."
F'lipsen keek Dik een poosje verbaasd aan. Wat? Zou hij
tegen die aap van een jongen weer het onderspit moeten
delven?
„Van de burgemeester zelf?" vroeg hij. „Je bent een leugenaar, kwajongen."
„Goed, dan ben ik maar een leugenaar," zei Dik lachend. „Breng me dan maar naar het raadhuis en naar de
burgemeester, dan kun-je het hem zelf vragen. Nog geen
uur geleden heeft hij zelf hier een poosje naar ons staan
kijken en een praatje met me gemaakt, en toen hij weg
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ging, wenste hij me een goede vangst. Nou, hoe is het, moet
ik mee, of liever maar niet?"
Dik lachte Flipsen met een goedig gezicht toe, maar
eigenlijk had hij wel in een schaterlach kunnen uitbarsten,
zo'n pret had hij inwendig om het gezicht van Flipsen, die
er meer dan beteuterd uitzag.
De man staarde hem een poosje nijdig aan en zei toen
bars:
„Nou, als je van de burgemeester verlof hebt, ga dan je
gang maar. Van mij zou je het niet gekregen hebben."
„Nee, dat weet ik wel, Flipsen," zei Dik onnozel, en de
omstanders lachten hardop.
Zij vonden het fijn, dat Flipsen er met zo'n lange neus
tussen uitkwam. Hij baande zich een weg door het volk,
en Dik zag met genoegen, dat hij nog een beetje kreupel
liep.
De mensen verspreidden zich, en de drie jongens zetten
zich lachend naast elkaar, en lieten de rode lapjes weer op
het water dobberen.
Nog menige kikker wisten zij te verschalken en om zes
uur brachten zij een grote voorraad naar het schuurtje.
Toen de ooievaar hen zag komen, wendde hij de kop al
niet meer af, integendeel, hij rekte de hals om de versnapering te bemachtigen, die de jongens hem brachten.
„Maar hij krijgt ze niet allemaal," zei Dik, terwijl hij er
een deel van in het tonnetje wierp. „De rest bewaren we
voor morgen."
„Ja," zei Piet, „en morgenmiddag na schooltijd gaan we
naar vissen hengelen. Die zal hij ook wel graag lusten."
„Naar goudvissen?" vroeg Jan lachend. „Tjonge, tjonge,
wat kwam die Flipsen er bekaaid af. Nou, dag, ik ga naar
huis, om een boterham te eten en dan gaan we nog wat
riet snijden."
„Ik ook," zei Piet.
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„En daarna nog een poosje plompen op de markt?”
vroeg Dik. „Wat duurt zo'n dag toch lekker lang, als je
vroeg opstaat, hè?"
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HOOFDSTUK VII
EEN ONOPGELOST RAADSEL
Jan Vos en Piet van Dril waren de volgende morgen al
vroeg bij hem, maar toch niet zo vroeg, of Dik won het
nog van hen. Het allereerste was hij naar de schuur gegaan om te zien, of zijn ooievaar nog leefde, en het deed
hem ontzaglijk veel plezier, toen hij zag, dat het dier in
blakende welstand verkeerde. Het lag er nog wel zeer hulpbehoevend bij, want zijn gespalkt been dwong het, in dezelfde houding te blijven liggen, maar het was toch al veel
levendiger in zijn bewegingen dan de vorige dag. Van angst
voor Dik was geen sprake meer. Het strekte de lange hals
naar hem uit en opende begerig de rode snavel. Uit zijn
hele houding bleek duidelijk, dat Dik reeds zijn volle vertrouwen gewonnen had, en dat hij begerig was naar een
lekker hapje. Met welgevallen stond Dik naar hem te kijken, toen Jan en Piet het schuurtje binnen kwamen, in gezelschap van Anneke en Nelly, die reeds gehoord hadden, dat Dik in het gelukkige bezit was van een ooievaar.
„Leeft hij nog?" was de eerste vraag van de jongens.
„O ja, daar is-ie!" riepen de meisjes. „Wat een groot
beest!"
„Of hij nog leeft," zei Dik trots. „Kijk maar, hij is al
heel wat opgemonterd sedert gisteren."
„Wat heeft hij een rare poot!" riep Nelly uit.
„En wat een vies nest," zei Anneke met een opgetrokken
neus.
„Geen wonder!" merkte Piet op. „Hij heeft maar niet
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gegeten, — gisteren. Vast wel meer dan vijftig kikkers.
Heb je 'm al gevoerd, Dik?"
„Neen, eerst ga ik hem een schoon nest geven. Wij hebben riet in overvloed. Toe, Anneke, til jij hem van zijn
nest, dan zal ik de vuile boel met de hark weghalen."
„0 neen, dank je, dat durf ik niet," zei Anneke, terwijl
zij een stap achteruit deed.
„Jij dan, Nel?"
„Ik denk er niet over," zei Nelly.
Dik lachte, want hij had niet anders verwacht. Hij had
het trouwens maar voor de grap gezegd. De ooievaar toonde geen vrees; hij keek rustig het kringetje omstanders rond,
maar telkens als hij Dik zag, deed hij zijn snavel open, alsof hij zeggen wou:
„Hoe is het, Dik, krijg ik niets van je?"
„Ik zal hem wel voorzichtig op de grond leggen," zei
Piet. „Hark jij dan het vuile nest weg."
„Goed," zei Dik.
De ooievaar werd veilig op de grond gelegd, en het nest
weggeharkt naar de mesthoop. De kist was geheel schoon
gebleven, zo dik hadden de jongens het riet er op gelegd.
„Hier is Gerrit! Hier is Gerrit!" riep het kauwtje, dat
door de geopende deur kwam binnenvliegen. „Dag Helly,
hier is Gerrit!"
Verder nam hij van zijn buurmeisje geen notitie, maar
vloog naar de ooievaar op de grond, die hij met grote aandacht stond aan te staren. En telkens kwam hij een stapje
naderbij. Had hij misschien kwade bedoelingen?
De kauw kwam nog een paar stapjes naderbij en stond
nu al tamelijk dicht bij de kop van de ooievaar, maar deze
was op het gezelschap van de jonge kraai blijkbaar niet gesteld, want met een vlugge beweging hief hij de kop op en
had op hetzelfde ogenblik het kauwtje tussen de snavel.
0, o, wat schrok Gerrit daarvan. Hij schreeuwde moord
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en brand en sloeg angstig met zijn vleugels. Geen wonder
trouwens, want de ooievaar ging hardhandig met hem
om, schudde hem geducht heen en weer en sloeg hem zelfs
meermalen tegen de grond. Als Gerrit wat kleiner was geweest, dan had hij hem misschien wel doorgeslikt.
„O, o," riep Nelly vol medelijden uit, „hij vermoordt
hem, Dik, red hem toch!"
Maar 't was niet meer nodig, want de ooievaar liet Gerrit uit eigen beweging los, en Gerrit hinkte schreeuwend de
schuur uit. Buiten gekomen vloog hij op en ging boven op
het huis zitten om van de schrik te bekomen.
„Haha," lachte Dik, „wat had hij hem daar lelijk te pakken. Zeg jongens, wij behoeven de deur niet meer zo zorgvuldig gesloten te houden, want Gerrit zal hem voortaan
wel uit de voeten blijven."
„Reken maar!" zei Piet.
Hij legde de ooievaar op het schone nest, en Dik liet de
overgeschoten kikkers in het tonnetje glijden. De ooievaar
rekte begerig de hals en stak zijn snavel in de ton. Daar
verdween numero een, en toen numero twee en—
„Bah!” riep Nelly. „Die glibberige kikkers!"
Dik bukte zich schielijk, greep een kikker uit de ton en
hield die vlak voor Nelly.
„Jij ook eentje?" presenteerde hij lachend.
„Bah, — neen, o neen, — hu!" gilde Nelly, en zij zette
het op een lopen, de schuur uit, zo hard zij kon.
„Jij dan, Anneke?"
Luid gillende volgde Anneke haar vriendinnetje.
„Ha-ha-ha-ha!" lachten de jongens, terwijl Dik de kikker weer in de ton deed.
„Zeg, Dik, hij eet ze allemaal achter mekaar op," zei
Piet. „Nu krijgt hij de hele dag niets meer te eten, voordat
de school uitgaat. Willen we er nog wat gaan vangen, dan
kan hij die om twaalf uur krijgen."

84

„Best,” zei Dik. „'t Is nog maar half zeven."
„Waar?" vroeg Jan. „Weer in de schoolvijver?"
„Daar zullen er niet veel meer zijn," meende Piet. „Die
hebben wij leeggevist."
„Wel neen, ik wed, dat er nog heel wat zijn. Laten we 't
maar proberen. Maar zeg, ik had nooit gedacht, dat een
ooievaar zoveel nodig had."
De jongens begaven zich naar de vijver, en Dik bleek
gelijk te hebben gehad.
Uit de verte klonk hun reeds het gerekkek tegemoet, en
toen het acht uur was, hadden zij hun net al weer vol.
Toen gingen zij naar huis om te eten, maar eerst hielpen zij Dik nog even gras en klaver snijden voor zijn konijnen.
Dik was de eerste, die op de speelplaats van de school
kwam. Zijn bal met het gaatje had hij weer in de lade op
de zolder gelegd, want het was nu knikkertijd. Zijn linkerbroekzak puilde dan ook uit van al de knikkers, die hij bij
zich gestoken had, en het speet hem, dat er nog geen enkele jongen was, met wie hij beginnen kon. Even later kwamen er echter twee de speelplaats op, maar Dik kende
hen niet.
„Hé twee nieuwelingen zeker."
De jongens kwamen naar Dik toe, die vast bezig was een
mooi kuiltje in de grond te draaien.
„Morde!" zei hij, zonder met zijn bezigheid op te houden, maar weldra was hij er mede klaar. „Komen jullie hier
op school?" vroeg hij. „Ha, daar komen Jan en Piet ook."
Ja," zei een van de jongens.
„Hoe heet je? Ik heet Dik Trom."
„Ik Huib de Leeuw," zei de jongen.
„C), dan weet ik het al. Dan is je vader de nieuwe

knecht van de molenaar?"
„Ja, en dit is mijn neef."
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„0. — Hoe heet jij? — Zeg jongens, twee nieuwelingen,”
riep hij zijn vrienden toe, „van de nieuwe knecht van Van
Dijk. — Nou hoe heet jij?"
De andere jongen was wat groter dan zijn neef Huib.
„Harry Harryson," zei hij.
„Zo, ben jij zo'n herriemaker?" lachte Dik. „Hebben
jullie knikkers?"
De grote jongen keek Dik met een schuine blik aan, boog
zijn schouders naar voren en balde zijn vuisten, precies
of hij vechten wou.
„Houd jij me soms voor de gek?" vroeg hij, en Dik zag,
hoe zijn ogen fonkelden.
„Hoe dat zo?" vroeg Dik kalm, terwijl hij dezelfde houding aannam als de vreemde jongen. Blijkbaar hield hij
zich gereed, om aan een eventuele aanval het hoofd te
bieden.
„Zeg nog eens, wat je zo-even gezegd hebt!" zei de grote
jongen dreigend.
„Daar zie ik de noodzakelijkheid niet van in," antwoordde Dik. „Ik ben niet gewoon, twee liedjes voor één cent te
zingen, en vooral niet op bevel."
Toen hief de vreemde jongen zijn gebalde vuist omhoog
met de bedoeling er Dik een geduchte slag mede te geven,
maar zijn neef Huib greep hem bij zijn pols en riep hem
toe:
„Hola, wou je hier dadelijk met vechten beginnen en
kwade vrienden maken? Wees wijzer, driftkop!" — En tot
Dik: „Hij is helemaal geen herriemaker, maar zijn vader
was een engelsman, daarom heeft hij een Engelse naam:
Harry Harryson. En jij zei het zeker uit de grap, hè?"
„Natuurlijk," zei Dik, „waarom zou ik ruziemaken met
een jongen, die me niets gedaan heeft? Maar 't kan mij
niet schelen, hoor, als hij vechten wil, kan hij zijn gang
gaan."
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Maar dat wilde Harry niet en hij liet zijn opgeheven
vuist zakken.
„0 zo," zei Dik, toen hij dat zag. En tot Jan en Piet:
„Willen we plompen?"
„Goed," was het antwoord. En weldra was het spel in
volle gang. Er kwamen meer jongens en meisjes. De jongens plompten en de meisjes sprongen touwtje. Ook Bruin
kwam op de speelplaats en stond bij Diks kuiltje. Dat
durfde hij wel, omdat hij wist, dat Dik hem wel met rust
zou laten. De meester duldde geen vechtpartijtjes op de
plaats en gaf er altijd zware straf voor.
Toen de school aanging, werden de twee nieuwelingen in
de hoogste klas ingedeeld, en de Engelse jongen kwam toevallig naast Dik zitten. Al spoedig bleek het, dat hij stil
en kalm van aard en een ijverig leerling was. En hij was
lang niet dom ook. Op de vragen van de meester wist hij
altijd een heel goed antwoord te geven. Hij beviel Dik op
de duur wel, en Dik viel al spoedig ook in zijn smaak.
Het duurde echter niet lang, of er werden vreemde
praatjes over hem verspreid en Bruin Boon was de eerste,
die er mede voor de dag gekomen was. Hij had tegen Dirk
Langereis gezegd:
„Wat? Een neef van Huib de Leeuw? 't Mocht wat. Hij
is niets, — niemendal, wat ik je brom. Hij is om zo te
zeggen niets anders dan een zwerver, een vondeling . ."
„Zo, dat is erg genoeg," meende Dirk. „Maar de Leeuw
en zijn vrouw zijn toch zijn oom en tante? Dat zegt Huib
zelf, en die kan het weten. Die zegt zelf, dat Harry zijn
neef is."
„Die weet niet beter," zei Bruin. „Ik zeg je, dat hij
een bestedeling is, maar 't is een diep geheim, hoor je, je
mag het aan niemand oververtellen."
„Neen," zei Dirk, „dat zal ik niet, maar hoe weet jij het,
als zelfs Huib het niet weet?"
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„Omdat Flipsen het gisteravond zelf in diep geheim aan
mijn moeder verteld heeft, en die weet het natuurlijk, omdat hij bij de politie is en dagelijks op het raadhuis de boeken helpt bijhouden.”
„Zo," zei Dirk. „Maar wat is nou eigenlijk een bestedeling?"
„Een bestedeling is een kind van slechte ouders, zo
slecht, dat de rechters de kinderen van hen afnemen, omdat ze anders opgroeien tot dieven en inbrekers en ten slotte in de gevangenis terecht komen. Dan worden ze bij andere mensen uitbesteed, om door hen opgevoed te worden, en de ouders weten zelf niet waar hun kinderen belanden. En zo is Harry Harryson uitbesteed bij De Leeuw, en
nou weet je er alles van. Maar je begrijpt zeker zelf wel,
wat voor soort jongen hij is. Wie weet, hoeveel hij al op zijn
geweten heeft en 't is best mogelijk, dat hij al meer dan
eens achter de tralies gezeten heeft. Ik zeg maar, je wordt
niet voor niets van je ouders weggenomen en bij vreemde
mensen uitbesteed. Maar niet over praten, hoor, want Flipsen heeft het in diep geheim aan mijn moeder verteld."
Nu, Dirk Lapgereis besloot, het geheim voor zichzelf te
bewaren, maar nog geen drie dagen later vertelde Piet van
Dril het in zijn bijzijn aan Dik en Jan Vos, en Piet had het
gehoord van Willem Kool, de zoon van de bakker, en die
weer van Jacob Looze, en al spoedig ging het praatje over
het dorp, dat Harry Harryson een slechte jongen was, die
om zijn slechtheid van zijn ouders afgenomen was, en bij
De Leeuw in huis opgevoed werd op last van de regering.
En zij vermeden hem, zoveel zij konden, en hadden een afschuw van hem, en dat alles had hij te danken aan de onbescheidenheid van Flipsen, en de zucht tot kwaadspreken
van Bruin Boon. Dikwijls, als hij naast Dik op de schoolbank zat, ernstig over zijn werk gebogen en ijverig lerende,
keek Dik er hem op aan en vroeg zich af:

„Zou die jongen nu inderdaad zo slecht wezen? Hij ziet
er in het geheel niet naar uit. En welke bewijzen zijn er
voor? Wie heeft die lelijke praatjes over hem uitgestrooid?
Immers niemand anders dan Bruin Boon? Die is er het
eerst mee voor de dag gekomen en Bruin is zelf het jongetje wel. Ik geloof er voorlopig nog niets van.”
En als er voortaan weer lelijk over Harry gemompeld
werd onder de jongens dan koos hij rondweg zijn partij.
„Welke bewijzen hebben jullie daarvoor?" vroeg hij dan.
„Iedereen zegt 't."
„Zijn dat bewijzen? 't Kan alles wel laster wezen. Zonder
bewijzen geloof ik er niets van."
„Goed, maar ik ga liever niet met hem om."
„Dat is jouw zaak, maar ik zal hem de rug niet toedraaien, voordat ik zeker weet, dat het waar is."
Doordat Dik zo beslist zijn partij koos, begonnen anderen ook te twijfelen en nam de zaak nog geen grote afmetingen aan. Ja, eindelijk werd er zelfs maar heel weinig
meer aan gedacht en Harry had er niet de minste last
van, tot er op een voor hem kwade dag iets gebeurde, dat
alles weer omver gooide. Wat was het geval?
't Gebeurde op een regenachtige dag. Het dorp lag in
het midden van een grote polder, en sommige kinderen
moesten heel ver lopen om de school te bereiken. De meesten van die kinderen bleven dan ook 's middags over en
hadden boterhammen bij zich, die zij in de school opaten.
Daarom was er tussen de schooltijden maar een pauze van
twaalf tot een uur, anders zouden die kinderen zich verveeld
hebben en tot allerlei kattekwaad vervallen zijn.
Wim van Balen woonde wel het verst weg van allen, en
omdat het regende en er onweer in de lucht zat had hij
zijn regenjas aangetrokken. Hij was al vroeg op school en
zat naast Dik op de lange bank onder de veranda, die helemaal langs de voorkant van de school liep. 't Was dus
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een grote veranda, waaronder de kinderen bij regenachtig
weer konden spelen. Wim was de zoon van een boer. Hij
zat te spelen met zijn zakmes, en haalde er de schil mee
van een boomtak af, die hij onderweg gesneden had. Er
waren, omdat het zo regende, nog maar weinig kinderen.
Eindelijk haalde hij een gulden uit de zak van zijn jas
en zat hem te bekijken. Hij wilde er een beetje mee geuren, dat hij zoveel geld bij zich had.
„Wat heb jij een geld bij je," zei Dik.
„Ja," zei Wim. „Zeg, kijk eens, wat een oudje. Hij is al
van 1847, en de beeldenaar van Koning Willem II staat er
op. Zie je wel?"
„Ja," zei Dik, „en aan de andere kant het wapen van Nederland, een leeuw."
„En langs de rand staan ook lettertjes. Ik kan ze haast
niet lezen."
„Ik wel," zei Dik. „Daar staat: „God zij met ons." en
tussen elke twee woorden staat een sterretje."
„Vroeger waren er wel dieven," beweerde Wim, „die er
schilvers zilver afsneden en als ze er dan veel hadden, smolten zij ze en verkochten ze aan de helers."
„Dat weet ik wel, maar daar stond de doodstraf op."
„Die bestaat hier niet meer," zei Wim. „Zou het gemakkelijk gaan? Ik zal eens proberen, of ik er het wapen kan
uitsnijden."
„Dan wordt het een gulden met een gat, — een geluksgulden, maar het zal je niet glad zitten," zei Dik lachend.
Wim zette de punt van zijn mes op de rand van het wapen en sneed langs de lijn, maar de gulden was harder dan
hij dacht en hij kon er zijn mes bijna niet inkrijgen. Maar
er kwam wel een kras in het zilver.
„Pas maar op, dat je hem niet ongeldig maakt," waarschuwde Dik, „want dan heb je er niets meer aan. Is hij
van jou?"
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„Neen, ik moet vanmiddag, als ik naar huis ga, een
nieuwe stoffer meebrengen voor moeder. 'k Ga hem kopen
bij Reynders.”
Zijn mes gleed langs de gehele omtrek van het wapen.
Zij konden de kras duidelijk zien en lachten er om.
„Ha," riep Dik, „daar komen Jan en Piet. Gaan we
kuiltje-schieten, jongens?"
„Plompen — best!" riep Piet. „Maar 't regent."
„Hindert mij niet," zei Wim. „Ik heb toch een regenjas
aan. Daar is Bruintje ook en Huib de Leeuw en Harry
Harryson, en nog meer."
Hij zat nog met zijn gulden te geuren, terwijl Dik een
kuiltje in de grond draaide. Maar toen het klaar was, stak
hij het geldstuk in zijn jaszak en haalde zijn knikkers fe
voorschijn. Het spel begon, ondanks de regen en zij waren
weldra zo in hun spel verdiept, dat zij niet eens de meester
zagen komen. Nog geen vijf minuten later trommelde deze
met zijn knokkels zijn gewone mars op een van de ruiten
ten teken, dat de school aanging. Het spel werd gestaakt,
de hoeden, jassen en mantels werden in de gang opgehangen en ieder zocht zijn plaats op. Zij hadden die morgen,
rekenen, lezen en aardrijkskunde. Natuurlijk staken enkelen in de loop van die morgenschooltijd wel eens hun vinger
op om te vragen, of zij even naar de gang mochten, dat
was niets buitengewoons en het zou hier niet eens vermeld
worden, als er niets bijzonders was voorgevallen.
Alles verliep als gewoon, en om twaalf uur ging de
school uit. De kinderen, die op het dorp en daar dichtbij
woonden, liepen naar huis om te gaan eten, en de overblijvers aten hun boterhammen in school op. Ook de meester
spoedde zich naar huis, om zijn twaalfuurtje te gebruiken.
Hij was echter nog geen vijf minuten binnen, of hij zag
Wim van Balen op zijn huis afkomen, en hij hoorde hem
aan de achterdeur tikken. De meester woonde naast de
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speelplaats en een grote tuin had hij achter zijn huis. Hij
stond op en deed zelf open, want natuurlijk kwam Wim om
hem te spreken.
„Wel Wim," vroeg hij. „Wat is er?"
„Meester, er is een gulden van mij gestolen!"
„Gestolen? Je kunt hem evengoed verloren hebben,
Wim."
„Neen meester, om negen uur had ik hem nog, Dik Trom
heeft het zelf gezien. Ik moest voor Moeder een nieuwe
stoffer kopen bij Reynders, meester. Ik had hem opgeborgen in de zak van mijn regenjas en nu is hij weg. Hij is
vast gestolen, meester."
„Heb je nog gespeeld, nadat je hem opgeborgen had?"
Ja meester, we waren aan 't kuiltje-schieten, vlak bij
de veranda. Ik heb daar al gezocht, maar hij ligt er niet."
„Zo, — zeg Wim, ik zou nog maar eens goed zoeken, hij
zal zeker wel hier of daar liggen. Misschien heb je hem
in een andere zak gestoken . ."
„Neen meester, ik heb al mijn zakken al nagezocht. Hij is
weg."
„Misschien heb je een gaatje in een van je zakken?"
„Ook niet, meester. Hij móét gestolen zijn."
„Ga nog maar eens secuur zoeken, Wim. Zodra ik klaar
ben, kom ik ook."
Dat gebeurde, en de meester hielp Wim zoeken op alle
plekjes, waar deze gespeeld had. Maar de gulden was nergens te vinden. Ook de andere overblijvers hielpen zoeken,
maar zij vonden hem al evenmin als de meester en Wim.
„Dan gaan we eens in de school kijken," zei de meester,
en hij ging met Wim naar binnen. Maar Wim zei:
„Daar kan hij niet wezen, meester, want daar heb ik
hem niet gehad. Ik heb er mee zitten spelen op de bank
onder de veranda, en Dik zat naast me, en toen de andere jongens kwamen, heb ik hem in mijn portemonneetje
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gedaan en in mijn regenjas gestoken, en die heb ik aan de
kapstok in de gang opgehangen, toen de school aanging.
Hij is vast gestolen."
„En dat portemonneetje is dat ook weg?"
„Neen, meester, dat zat nog in mijn zak. Hier is het, maar
de gulden is er uit."
„Zo, zo, — ja, dan is er, vrees ik, iemand wel zo slecht
geweest, om hem te stelen. Maar laten we toch even in de
school kijken."
Zij begaven zich naar binnen, en de meester doorzocht
nauwkeurig Wims bank. Toen hij hem niet vond, zei hij:
„Laten we de banken optillen en er onder kijken, Wim.
Misschien ligt hij daar."
Maar in zijn hart geloofde de meester zelf niet meer, dat
Wim hem verloren had. De banken werden opgetild en
verplaatst.
Neen, de gulden lag er niet.
Toen om één uur alle kinderen weer op hun plaats zaten,
stond de meester voor de klas, en zijn gelaat stond hoogst
ernstig. Iedereen keek hem in de grootste spanning aan,
want het gerucht, dat er van Wim van Balen een gulden
gestolen was, was reeds als een lopend vuurtje rondgegaan,
en allen waren nieuwsgierig wat de meester nu doen zou.
„Kinderen," sprak hij, „er is vanmorgen hier in de school
iets heel ergs gebeurd. Je zult het wel al weten. Wim van
Balen heeft zijn regenjas aan de kapstok opgehangen en
daarin zat, in zijn portemonneetje, een gulden. Om twaalf
uur bleek die gulden verdwenen te zijn, en dus is het te
vrezen, dat een van jullie een dief is. Een van jullie moet
die gulden gestolen hebben, en dat vind ik verschrikkelijk!
Stelen is slecht en een grote zonde, en dat er onder jullie
een dief schuilt, is nog veel erger, dan dat die gulden weg
is. Ik ben er verdrietig om, kinderen, en ik heb medelijden
met hem of haar, die de daad heeft gepleegd, want het is
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te vrezen, dat hij of zij zal opgroeien tot een slecht mens.
't Is vreselijk jammer, dat het gebeurd is, maar ik heb nog
goede hoop, kinderen, dat de daad ongedaan zal worden
gemaakt. Ik weet bijna zeker, dat de dader of daderes al
diep berouw heeft over hetgeen hij misdreef, en dat de gestolen gulden hem reeds in de zak brandt. Daarom zal ik
niet vragen, nog niet tenminste, wie het gedaan heeft.
Neen, ik wil liever nog niet weten, wie zo slecht is geweest, maar ik zal hem gelegenheid geven, om alles ongedaan te maken en wel zó, dat nooit iemand zal weten, wie
vanmorgen een zwak ogenblik had en de gulden gestolen
heeft. Kijk, kinderen, hier heb ik de spaarpot, die ik als kind
van mijn ouders gekregen heb. Levenslang heb ik hem bewaard, en menige goede dienst heeft hij mij reeds bewezen.
Ik hoop van harte, dat hij het heden ook hem of haar zal
doen, die de daad bedreven heeft. Kijk, het kistje is geheel
leeg, en in het deksel is een gleuf, waar een gulden gemakkelijk door kan, ja, er kan zelfs wel een rijksdaalder door,
dat herinner ik mij zeer goed. Hier heb ik het sleuteltje en
daarmede doe ik de spaarpot op slot, — zo, en de sleutel
steek ik in mijn zak. Nu zet ik de spaarpot in het kamertje
hier achter mij, op een tafeltje, — en wat gaan we nu
doen?"
De kinderen wisten het niet.
De meester verdween in het kamertje, en kwam met lege
handen terug.
„Ik zal het je zeggers. Nu gaan jullie een voor een in dat
vertrek en je doet de deur achter je dicht. Ik hoop van
ganser harte, dat de dader berouw heeft over de slechte
daad, die hij gepleegd heeft, en de gestolen gulden in de
spaarpot zal laten glijden. Niemand zal dan ooit weten, wie
het gedaan heeft en ik hoop, dat hij het ook nooit weer
zal doen. Grietje Bunders, jij zit op de voorste bank, je
kunt gaan."
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„Maar ik heb het niet gedaan, meester,” zei Grietje, en
de tranen kwamen haar in de ogen.
„Daar twijfel ik niet aan, beste meid," zei de meester,
terwijl hij haar bemoedigend op de schouder klopte. „Ga
maar, en doe de deur achter je dicht. Als je langzaam tot
tien geteld hebt, kom je weer terug, en dan volgt Jansje de
Geus, en zo vervolgens."
Grietje verdween huilend in de kamer.
Er heerste een diepe stilte in de klasse.
De tweede ging en kwam terug, daarna de derde en zo
vervolgens de gehele klasse. Ook Harry Harryson kwam
aan de beurt en Bruin Boon stootte zijn buurjongen aan,
toen de deur achter hem dicht ging.
„Die zal hem wel hebben," fluisterde hij hem toe.
Eindelijk hadden allen een beurt gehad.
Toen haalde de meester de spaarpot terug en plaatste
hem op de tafel. Hij ontsloot het deksel en zag met leedwezen, dat het kistje leeg was. Niemand had er de gestolen
gulden in laten glijden, de dief had geen berouw getoond
over zijn slechte daad.
„Leeg," zei hij zacht en op ernstige toon, en het was hem
aan te zien, hoezeer het hem speet. „Dat is erg, kinderen,
heel erg. Ik was zo blij, toen ik het middel meende gevonden te hebben om de dader in de gelegenheid te stellen,
zijn misdrijf ongedaan te maken, zonder dat hij zijn goede
naam daarbij behoefde prijs te geven. Hij of zij heeft het
niet gedaan, heeft geen berouw getoond, wat ik diep betreur. Thans zie ik mij gedwongen, een andere weg in te
slaan, een weg, waarbij ik niemand kan ontzien. Welnu
dan, wie van jullie, heeft mij vanmorgen onder de les verlof gevraagd, om even in de gang te mogen gaan? Wie
weg geweest is, moet de vinger opsteken."
Vier vingers gingen omhoog, die van Kromme Mietje,
Jacob Winkel, de zoon van de boer, op wiens land de jacht95

partij had plaats gehad, Meindert Kroeze, van de slager,
en Harry Harryson.
Toen ook diens vinger opgestoken werd, fluisterde Bruin
zijn buurjongen, Dirk Langereis toe:
„Zeg, zie je dat? Hij ook. Nu hoef je niet meer te vragen,
wie de dief is."
„Eén, twee, drie, vier," telde de meester. „Niemand
meer? — Niet — Komen jullie dan met je vieren voor de
klasse."
Dat gebeurde. Harry zag doodsbleek, want hij wist wel,
welke praatjes er in de eerste dagen van zijn verblijf op het
dorp over hem in omloop waren geweest. En alle kinderen van de klasse herinnerden ze zich nu weer. Hij zag aller ogen op zich gericht. Zijn mondhoeken trilden. Bruin
knikte zijn kennissen geheimzinnig toe als hun blik de zijne
ontmoette en maakte met zijn hoofd een beweging in de
richting van Harry, alsof hij zeggers wou: „Heb je hem
in de gaten?"
Op dat ogenblik twijfelde bijna niemand meer, of Harry
was de dief. Dik alleen, wiens gezicht hoogst ernstig stond,
kon het nog niet geloven.
„Eerst moet de gulden bij hem gevonden worden," dacht
hij. „Tot zolang geloof ik het niet."
„Mietje," zei de meester, „ga mee in de kamer."
En daar gebood hij:
„Haal je zak leeg, Mietje."
„Ik heb er geen, meester," zei Mietje bedeesd en op fluisterende toon.
„Waar heb je dan je zakdoek, Mietje?"
,,Ik heb geen zakdoek, meester."
„Zo, m'n kind," zei de meester medelijdend. „Ga jij dan
maar weer op je plaats zitten."
Mietje kwam met neergeslagen ogen in de klas terug en
nam haar gewone plaats weer in.
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Maar in de klas heerste enig rumoer. Er moest iets bijzonders aan de hand zijn, dat merkte de meester dadelijk,
toen hij even naar binnen keek om Jacob Winkel te roepen.
Wat was er gebeurd?
Opeens had Dirk Langereis tegen Bruin Boon gezegd:
„Wil ik jou eens wat zeggen, Bruin? Jij bent vanmorgen
óók onder de les in de gang geweest. Waarom heb jij je
vinger ook niet opgestoken, toen de meester het vroeg?"
„Dat is nietes!" riep Bruin Boon en hij toonde zijn verontwaardiging door het zo luid te zeggen, dat de hele klas
het hoorde: „Wat kan jij liegen!"
„Of jij!" riep Dirk. „Je bent wèl in de gang geweest."
„'t Is nietes! 't Is nietes!" schreeuwde Bruin.
„Wou je mij soms de schuld geven? En ik ben er niet
eens geweest!"
Ja," riep Dik hem toe, „nu herinner ik mij het ook.
Je bent er wèl geweest, 't was al onder het rekenen en de
school was nog maar pas aan."
„'t Is nietes, 't is nietes, ik ben niet in de gang geweest!"
schreeuwde Bruin.
Maar toen waren er opeens meer, die het zich herinnerden, en van verschillende kanten werd hem dat toegeroepen terwijl Bruin hardnekkig bleef ontkennen.
Juist op dat ogenblik kwam Mietje terug en verscheen
het hoofd van de meester door de deuropening.
„Jacob Winkel, kom jij even . . . Maar wat is hier aan
de hand?"
En de meester trad het lokaal binnen. Het rumoer verstomde, want de meester was, hoe vriendelijk van aard ook,
in de school nogal streng.
Dirk Langereis stak zijn vinger op en zei:
„Meester, Bruin Boon is vanmorgen ook in de gang geweest."
„Zo Bruin, is dat waar?"
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„Nee, meester, ze zeggen het maar om me te plagen.” En
meteen zette hij het op een schreeuwen.
„Hi-o-i-i!" klonk het door de klas.
Maar van verschillende kanten werd toen geroepen:
„'t Is wèl, meester, Bruin is wèl in de gang geweest."
„Stil kinderen," zei de meester, en iedereen kon duidelijk
zien, dat hij diep stond na te denken. Eindelijk verbrak hij
de stilte en zei op strenge toon:
„Kom hier, Bruin, je jokt, want ik herinner mij zelf op 't
ogenblik zeer goed, dat je me gevraagd hebt om even weg
te gaan. 't Was reeds onder de eerste les."
„'t Is niet waar, meester!" huilde Bruin.
„Kom hier, zeg ik, Bruin. Kom met mij mee in de kamer.
— Jacob Winkel, jij komt straks wel aan de beurt."
De meester en Bruin verdwenen in het kamertje.
„Bruin, jouw geweten is zeker niet zuiver, hè, dat je zo
jokt," begon de meester. Zijn stem klonk heel streng en hij
keek hem diep in de ogen. Maar Bruin keek de meester
niet aan. Met neergeslagen ogen begon hij te jammeren.
„Hi-i-i, ik heb het niet — hi-i-i gedaan, ik ben niet
eens in de gang geweest. Hi-i-i-i! De jongens zeggen het
maar om mij te plagen. Hi-i-i-i!"
„De jongens alleen zeggen het niet, maar ik zeg het ook.
Jij bent in de gang geweest, dat herinner ik mij nu heel
goed. Je was zelfs de eerste, die het mij vroeg. Houd dus
op met je jokken en jammer niet zo. Wáárom houd-je vol,
dat je er niet geweest bent? Daar heb je zeker wel goede
redenen voor, hè? Je weet zelf heel goed, dat je staat te
jokken. — Spreek de waarheid, Bruin, en beken, dat jij de
gulden hebt weggenomen . ."
Ik heb het niet gedaan, — ik heb het hi-i-i-i niet
gedaan, echt niet, heus niet, meester . ."
„Houd op met dat gejammer, — hoor je me, Bruin, houd
er mee op en jok niet langer. Jij hebt de gulden weggeno98

men, beken het maar, dat is beter. Spreek de waarheid en
geef mij de gulden, dan zal ik wel zien het zo te plooien,
dat anderen niet te weten komen, dat jij hem weggenomen
hebt."
„Hi-i-i-i, ik . ."
„Houd op met jammeren, ik wil het niet meer horen, versta je? 't Is voor mij juist het bewijs, dat jij het gedaan
hebt."
„Heus niet, meester, echt waar niet," zei Bruin, nog altijd met neergeslagen ogen. Hij haalde zijn zakdoek te voorschijn en droogde zijn tranen, want hij begreep wel, dat
het de meester ernst werd.
„Je ontkenning geloof ik niet, Bruin, want ik weet, dat je
het met de waarheid niet zo nauw neemt. Spreek op, waar
heb je de gulden gelaten?"
„Ik heb hem niet meester, ik heb het niet gedaan."
„Bruin, je weet toch wel, dat stelen een verschrikkelijk
kwaad is? Komaan, zeg de waarheid en beken, dat jij
het gedaan hebt."
„Ik heb het niet gedaan, meester."
„Haal je zakken leeg, Bruin. Leg alles, wat er in zit,
hier maar op de tafel en keer ze dan binnenstebuiten."
Bruin deed, wat hem bevolen was, en zijn zakken leverden heel wat op. Knikkers, touwtjes, een zakmes, een stukje
spiegelglas en onder meer nog vier centen, twee dubbeltjes
en een kwartje. Toen haalde hij zijn zakken naar buiten
om te laten zien, dat zij leeg waren.
De meester liet zijn handen langs Bruin's lichaam glijden
om te onderzoeken, of daar misschien nog iets verborgen
was, maar hij ontdekte niets.
„Dus geen gulden, Bruin?"
„Die heb ik niet, meester, ik heb het niet gedaan."
„En hoe kom jij aan al dat geld? Ik zie daar vier centen, twee dubbeltjes en een kwartje. Ik denk, dat er niet
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één jongen op school is, die zoveel geld in zijn zak heeft.
Hoe kom je daaraan?"
„Dat heb ik van moeder gekregen."
„Als het maar waar is. Zo breed zit het bij je moeder
niet."
„Maar ik heb het al een hele tijd, meester. Ik krijg dikwijls van moeder wat, als ik boodschappen voor haar moet
wegbrengen, ver buiten het dorp."
„Zo, krijg jij daar dubbeltjes en kwartjes voor? Dan zal
er niet veel winst voor je moeder overschieten, vrees ik."
„Nee meester, altijd maar een paar centen, maar als ik er
tien bij elkaar heb, wisselt moeder ze voor een dubbeltje,
en toen ik twee dubbeltjes en vijf centen had, heb ik ze
voor een kwartje gewisseld."
„En draag jij dat geld zo maar los in je zak? Waarom doe
je het niet in je spaarpot?"
„Ik heb geen spaarpot, meester, en ik mag ze in mijn zak
hebben, als ik ze maar niet versnoep. Moeder vindt het
goed."
„'t Klinkt wel onwaarschijnlijk, Bruin, maar 't kan mogelijk zijn. Als ik je moeder eens zie, zal ik haar aanraden, een spaarpot aan te schaffen, waarin je je geld
kunt bewaren. Pak je boeltje maar weer op en ga naar je
plaats, en als je ooit berouw krijgt over je daad, kom dan
bij mij aan huis, dan kan alles nog ten beste keren. En
vergeet niet, dat diefstal tot de slechtste daden behoort, en
dat je jezelf verlaagt, door er je aan schuldig te maken.
Zul-je daar nog eens over nadenken, Bruin?"
„Ja meester, maar ik heb het niet gedaan."
„Ik hoop het voor jou. Ga nu maar heen."
Bruin verliet het kamertje en ook de meester verscheen
weer in het lokaal.
„Kinderen," zei hij, „maak de volgende drie sommen uit
je rekenboek. En jij, Jacob Winkel, wil je even meegaan?"
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Jacob verdween met de meester in de kamer, maar hij
kwam al spoedig weer met een lachend gezicht terug. Na
een paar vragen tot hem gericht te hebben, had de meester hem op de schouder geklopt en gezegd:
„Ga jij je sommen maar maken, Jacob, en stuur Meindert Kroese bij me."
Meindert Kroese bleef ook niet lang in het kamertje en
werd opgevolgd door Harry Harryson. De meester wist zeer
goed, welke praatjes er de eerste dagen van zijn verblijf op
het dorp in omloop geweest waren en wilde wel graag wat
meer van hem weten. Hij vond dit een goede gelegenheid,
om hem eens een en ander te vragen.
„Wel, Harry," zei hij, „jij bent vanmorgen onder de les
ook in de gang geweest, nietwaar?"
„Ja meester," zei Harry en hij keek hem daarbij open
en frank aan.
„Ben je aan de kleren geweest, die daar aan de kapstok
hingen?"
„Neen, meester."
„Dus ook niet aan de jas van Wim van Balen, waaruit de
gulden is weggehaald?"
„Neen, meester."
„Ben je familie van Huib de Leeuw?"
„Van moederszijde, meester, mijn vader was een Engelsman."
„Leeft die niet meer?"
„Nee meester, hij is gestorven, toen ik twee jaar was.
Moeder woonde toen in Amsterdam."
„Dus zij was een Hollandse?"
„Ik denk het wel, omdat ik tegen De Leeuw en zijn vrouw
oom en tante moet zeggen."
„Ja, dat zal dan wel zo zijn. Is je moeder ook gestorven?"
„Ik weet het niet, meester. Kort na vaders dood heeft zij
Amsterdam verlaten en is naar Londen vertrokken. Zij
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had mij bij mensen uitbesteed, maar al heel gauw ben ik
toen bij oom en tante gekomen, die in Landsmeer woonden.
Meer weet ik er ook niet van, meester. Wij spreken er in
huis nooit over, en oom en tante weten er, geloof ik, zelf
ook niet veel van. Mijn moeder kan ook wel al lang dood
zijn, want zij heeft nog nooit, zolang mij heugt, iets van
zich laten horen."
„Zo, zo, Harry, en je bent graag bij je oom en tante?"
„Ja meester, ze zijn heel goed voor me."
„Dat doet me genoegen, mijn jongen. Nu moet je mij
nog even alles laten zien, wat je in je zakken hebt."
„Ik heb het niet gedaan, meester," zei Harry, terwijl hij
de meester weer met zijn grote ernstige ogen aankeek en
zijn zakken ledigde.
„'t Is goed, Harry, berg het maar weer op en ga naar
je plaats. Ik heb in het geheel ook niet aan je eerlijkheid
getwijfeld, hoor."
De meester kwam voor de klas en zei:
„IGnderen, ik heb de gulden niet gevonden. Morgen zal
ik mijn spaarpot nogmaals in het kamertje neerzetten en
de dader gelegenheid geven, om zijn geweten te zuiveren
en zijn fout goed te maken."
De volgende morgen gaf de meester de leerlingen inderdaad gelegenheid, om het gestolene terug te geven op een
manier, dat nooit iemand zou weten, wie de daad gepleegd
had. Eén voor één moesten zij weer in het kamertje gaan
en de deur achter zich dicht doen, dan langzaam tot tien
tellen en terugkeren. Toen allen een beurt hadden gehad,
haalde de meester de spaarpot, ontsloot hem met het sleuteltje en — zag tot zijn teleurstelling, dat hij geheel leeg was.
De dader had geen berouw getoond en verder werd er
over de zaak in de school niet meer gesproken. Maar onder de kinderen des te meer. Bruin zorgde wel, dat de verdenking op Harry Harryson viel, die daardoor opnieuw
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door zijn kameraden gemeden werd. Iedereen wist spoedig,
dat Harry om zijn slechte gedrag door de regering van zijn
ouders afgenomen was en bij de familie De Leeuw was uitbesteed, die proberen moest van hem een braaf mens te
maken. Zijn ouders zelf hadden zeker ook wel niet gedeugd. Wie weet, van welk slecht volk hij afkomstig was.
Het gevolg van al die lasterpraatjes was, dat Harry Harryson zich meer en meer van zijn kameraden terugtrok en
bijna altijd thuis te vinden was.
Er was maar één jongen, behalve zijn neef Huib dan, die
voor hem dezelfde bleef, en dat was Dik Trom. Dik geloofde niet aan zijn schuld en de praatjes van Bruin Boon
waren hem geen knip voor de neus waard. Hij kende Bruin
door en door en wist, dat hij een slechte jongen was, die
niet het minste vertrouwen verdiende. Dik bleef dus tegen
Harry even kameraadschappelijk als hij ook váór de diefstal geweest was, en dat deed Harry goed. Hij voelde zich
zeer tot Dik aangetrokken en had voor hem wel door een
vuur willen gaan. Maar daarvan had Dik niet het geringste vermoeden, want Harry was een stille, ernstige jongen,
die nooit veel sprak en ook niet met zijn gevoelens te koop
liep.
Intussen was en bleef de gulden weg, en niemand kon met
besliste zekerheid zeggen, wie hem weggenomen had, —
ook de meester niet, al had deze een, naar hij meende, zeer
gegrond vermoeden. Maar dat sprak hij nooit tegen iemand
uit.
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HOOFDSTUK VIII
MIJNHEER DENAPPEL SPEELT
VOOR BROEDHEN
En hoe was het intussen met Diks ooievaar gegaan?
0, heel goed. Hij had de belangstelling getrokken van al
Diks kameraden, en al de visjes en kikkers, die zij vangen
konden, hadden zij aan hem afgestaan. Vooral voor de kikkers was het een treurige tijd, want veel van hen vonden
een ontijdig graf in de maag van de gulzigaard, die nooit
genoeg scheen te krijgen.
Een paar dagen, nadat Dik hem in zijn bezit had gekregen, hield het rijtuigje van de veearts voor Diks huis stil.
De vriendelijke dierendokter kwam eens naar de patiënt
kijken.
„Wel Dik," vroeg hij, „hoe gaat het met de zieke? Leeft
hij nog?"
„Ja mijnheer, hij maakt het best. Komt u maar eens
kijken."
„Dat was juist mijn plan, Dik."
Hij volgde Dik naar het schuurtje.
„Wel, wel, Dik, wat ziet hij er best uit, en wat heeft hij
daar een heerlijk nest. En hoeveel kikkers lust hij nu wel
op een dag? Vijf, of tien misschien?"
De veearts lachte, toen hij het vroeg.
„'t Mocht wat, mijnheer, hij eet alles op, wat wij hem
geven, wel tachtig of honderd per dag, behalve nog de vis104

jes, die hij krijgt. Hij lijkt wel onverzadigbaar."
„Ja Dik, dat wist ik wel. Kom, laat ik eens zien, hoe het
met zijn wonden staat."
De veearts keek de ooievaar onder de vleugel.
„Dat ziet er daar best uit, Dik. De wondjes zijn al aan
het genezen, zie je wel? Over een dag of wat is hij weer
gezond als een vis."
„Dat geloof ik ook, mijnheer. Maar zijn poot zal wel
langer werk hebben, om beter te worden. Wil u daar ook
even naar kijken, mijnheer?"
„Neen Dik, dat gaat niet. Het verband om zijn poot moeten wij stil laten zitten, tot hij genezen is. Dat zal wel een
week of drie duren, als de breuk althans geneest, wat voor
mij nog de vraag is. Maar ik weet zeker, dat ik zijn poot
goed gezet heb en hoop er het beste van. We moeten geduld hebben, Dik. Wat ziet hij er mooi schoon uit. Je hebt
goed voor hem gezorgd."
„Ja mijnheer, tweemaal daags krijgt hij een schoon nest.
Er groeit riet genoeg aan de kanaalkant, dus daar hoef ik
niet zuinig op te wezen. En vanmorgen heb ik hem helemaal afgesponsd met zeep, want hij zag er erg vuil uit, en
met schoon water nagespoeld. Dat kon best, want het zonnetje stond recht op de schuur, en toen ik om twaalf uur
uit school kwam, was hij helemaal droog. Hagelwit was
hij, mijnheer."
„Ja, dat is hij nog. Nu, 't gaat goed met hem. Kun je
nogal gemakkelijk aan voedsel voor hem komen?"
„O ja, dat gaat best. Alle jongens helpen mee mijnheer."
„Dat begrijp ik," lachte de veearts. „Maar daar zal het
nieuwtje voor hen wel gauw afgaan, vrees ik. En wat dan?"
„Dan doen wij het zelf, ik en Piet van Dril en Jan Vos,
want dat zijn mijn vrienden. Die zullen mij niet in de steek
laten. En zo erg lang zal het niet duren, mijnheer, want als
hij geheel beter is, laat ik hem vliegen."
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„Dat is een goed voornemen, Dik. — Nu, ik ga. Pas
maar goed op hem en laat het verband om zijn poot maar
stil zitten. Mocht het losgaan, waarschuw me dan dadelijk.
— Dag, Dik!”
„Dag mijnheer, dank u wel."
Toen Dik thuis niets meer te doen had, slenterde hij het
dorp in zonder een bepaald doel. Zo kwam hij bij de nieuwe kapperszaak van de heer Wip. De deur stond open,
want het was een mooie dag en de zon scheen fel. Dik zag,
dat Van Dijk, de molenaar, in een van de beide scheerstoelen zat, en dat Wip bezig was diens grijze haren te
knippen. Dik lachte, want de barbier was bijzonder druk
en beweeglijk. Hij trippelde al knippende en borstelende
met kleine pasjes om de molenaar heen, terwijl zijn mond
geen ogenblik stil stond, en alles wat hij zei, was doorspekt
met Franse woorden.
De molenaar zei niets, maar keek de beweeglijke man
met een glimlachje aan. Hij vond hem wel een vermakelijk
mannetje. Natuurlijk had hij geen woord verstaan van hetgeen Wip gezegd had, want hij had nooit Frans geleerd.
„Wenst u de scheiding op het midden van uw hoofd?"
vroeg Wip weer in het Frans.
„Mijn goeie man, ik weet niet, of je mij wat vraagt, maar
als dat misschien het geval is, en je wilt antwoord hebben,
doe het dan in het Hollands, want Frans versta ik niet."
„A zo, pardon monsieur. Ik vroeg u, of u de scheiding in
het midden wenst te hebben."
„In het midden! Ben je dwaas, man. Op zij, aan de linkerkant."
Dik stond te proesten van het lachen. Verbeeld je, de
oude molenaar met zijn grijze haren en dan de scheiding in
het midden!
De kapper was intussen weer druk aan het werk en trippelde met danspasjes om zijn slachtoffer heen. Dik voor de
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openstaande deur vond het grappig om te zien.
Opeens hield een tilbury voor de kapperszaak stil. Een
boer in zijn zondags pak sprong er uit, bond zijn paard
vast aan een dunne boomstam en stapte de winkel binnen.
Aan zijn manieren was duidelijk te zien, dat hij zenuwachtig was, en blijkbaar had hij hard gereden, want het
zweet stond zijn paard op de flanken.
„Goedendag," zei de man, terwijl hij op de andere stoel
neer viel. „Scheren, en gauw alsjeblieft, want ik heb geen
tijd om lang te wachten."
De man wierp een blik in de spiegel en herkende de molenaar.
„Dag Van Dijk, word-je ook bij de neus genomen?" vroeg
hij grappig.
„Neen, geknipt," zei Van Dijk. „Maar wat heb je een
haast, Geerlings?"
„Ja, als ik niet gauw geholpen word, kom ik te laat. Ik
moet voor de rechtbank in Haarlem verschijnen en heb
me wat verlaat."
„Kwaad gedaan, Geerlings?" vroeg Van Dijk met een
lachje.
„Neen, ik moet getuigen. — Komaan, man, kun-je mij
helpen, of niet? Ik heb geen tijd om te wachten. De rechtbank laat niet met zich spotten."
Mijnheer Wip trippelde al zenuwachtig om de molenaar
heen, die hij natuurlijk niet in de steek kon laten, want
hij was het eerst gekomen, maar de nieuwe klant met zijn
driftige manieren maakte hem geducht van streek en hij
was bang, dat hij weg zou gaan, als hij niet dadelijk geholpen werd. Kon. hij maar vast ingezeept worden, dat zou
al heel wat tijd uitwinnen. Opeens echter merkte hij Dik
op, die nog voor de deur stond te kijken.
„Kom binnen, Dik Trom, wil je me even helpen?" vroeg
de barbier haastig.
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„Met alle plezier,” zei Dik, en hij stapte de winkel binnen.
Wip sloeg de driftige boer een handdoek om, duwde
Dik een grote scheerkwast in de hand en bezorgde hem
warm water en een pot scheerzeep.
„Stijf inzepen, zonder ophouden," riep hij Dik toe. Zelf
nam hij kam en schaar weer ter hand en vervolgde zijn
werk op Van Dijks hoofd.
En Dik begon in te zepen, niet zo'n beetje. Hij had er
zelf schik in. Weldra was 's mans gezicht onder een dikke
laag zeepsop verdwenen, en Dik smeerde maar raak, zonder ophouden. Hij moest er zelf zo om lachen, dat zijn dikke
corpus er van schudde. De boer kon geen woord meer
zeggen, want zijn mond zat vol schuim, en toen hij die eenmaal opende om te vragen, of het nu haast genoeg was,
verdween de hele kwast er in, want Dik was er evenmin
op bedacht geweest als de boer. Deze kneep met een akelige blik zijn lippen stijf op elkaar en liet geen kik meer
horen. Wel maakte hij slikbewegingen en Dik begreep zeer
goed, waarom. En hij moest hardop lachen, tot grote woede van zijn slachtoffer, die het ingeslikte zeepsop ver van
lekker vond.
Wip haastte zich zoveel mogelijk, om de haardos van de
molenaar in orde te krijgen, en juist begon de boer heftige tekenen van ongeduld te geven, door met zijn voeten
hard op de koperen stang te trappen, waarop zijn stevige
onderdanen rustten, toen de barbier met zijn werk op 's molenaars hoofd gereed was.
Terwijl Van Dijk betaalde, trad er alweer een klant binnen. 't Was Pruit, de paardenkoper, een dikke zware man.
Zijn kin en wangen zagen zwart van de stoppels. Blijkbaar
was het al dagen geleden, dat hij voor het laatst geschoren
was. Hij nam plaats in de stoel, die Van Dijk pas verlaten
had.
„Dag samen!" groette hij. „Ha, juist een stoel leeg."
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„Dik Trom, schuier mijnheer Van Dijk af. Hier is de
schuier.”
Ook clát was Van Dijk niet gewoon. De vorige barbier
had er nooit aan gedaan.
Dik begon te schuieren met krachtige hand, en er vloog
weldra een stofwolk door de winkel, die de ingezeepte boer
in de neus kittelde en hem aan het hoesten maakte. Het
schuim vloog hem van zijn lippen.
„Allemaal meel, Van Dijk," zei Dik lachend. „Er zit wel
een half mud in."
„Ja Dik, houd maar op. Ik ben zo maar even uit de
molen weggelopen, om mij te laten scheren. 't Helpt toch
niet, Dik, over een half uur zit ik weer vol. Goeden dag
samen."
„Van 't zelfde!" zei de paardenkoper.
„Au revoir, monsieur Van Dijk, tot ziens!" groette Wip
met een buiging.
„Gek!" mompelde de molenaar, terwijl hij naar buiten
stapte.
„Komaan, maak voort!" gebood de boer, die het overtollige schuim om zijn mond wat verwijderd had en weer iets
zeggen kon, al was het niet veel.
Wip koos een scherp scheermes uit zijn voorraad, zette
het aan op de riem en begon te scheren.
De barbier wees op de kwast, de scheerzeep en het keteltje warm water, dat op een petroleumstel al stond te dampen, en knikte met zijn hoofd in de richting van de koopman, zonder dat deze het zag, want hij zat zich juist niet
zonder welgevallen in de spiegel te bekijken.
Dik kwam bij de stoel staan en begon schuim te maken.
Weldra kon de man niet meer spreken, want zijn wangen,
zijn mond, zijn kin en zijn hals zaten onder een dikke laag
zeepsop, en per ongeluk zeepte Dik ook zijn neus in, die
van donkerrood plotseling spierwit werd.
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„Mmmm, mmm, mmm!” mummelde de koopman met
stijf op elkander genepen lippen, want spreken kon hij
niet, of hij kreeg zijn mond vol schuim, en hij schudde
heftig met zijn hoofd, om tegen het inzepen van zijn neus
te protesteren. Dik vond het grappig en stond te schudden
van het lachen, maar hij hield zich van de domme en
zeepte de voorgevel van de paardenkoopman nog eens
extra in.
Maar dat bekwam hem slecht, want Pruit richtte zich
schielijk overeind en gaf Dik een draai om zijn oren. De pet
vloog Dik van zijn hoofd. De koopman veegde het schuim
van zijn lippen, zodat hij weer spreken kon en bulderde
Dik toe:
„Kwajongen, houd jij me voor de gek? Mijn baard groeit
toch niet op mijn neus? Die grappen zal ik je wel afleren!"
Dik was blij, dat hij kon bukken om zijn pet op te rapen,
want nu kon hij eventjes uitlachen, zonder dat de boze
koopman het zag.
Hij drukte zijn pet weer op zijn hoofd, natuurlijk met de
klep naar achteren. De paardenhandelaar legde zijn hoofd
weer op de gewone wijze achterover en Dik greep de kwast
en hervatte zijn arbeid, alsof er niets gebeurd was.
„Komaan, voortmaken, Wip!" riep de boer de barbier
, toe. „Het duurt me al veel te lang."
Hij zeepte de boer nog even luchtigjes in, haalde zijn mes
met verbazingwekkende snelheid enige keren over de riem
en schoor zijn klant nog even na. Daarna veegde hij het
schuim weg, wreef hem in met het glazige stuk aluin, spoot
hem af met een welriekende vloeistof en klaar was hij.
Vlug stond de boer op, betaalde, maakte zijn paard los, en
weg reed hij in volle draf. Dik keek hem met welgevallen
na en mompelde:
„Een goed peerd!"
„Wie al niet over een goed peerd praat," zei de koopman
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lachend, want zijn boosheid was alweer over en hij had zijn
lippen wat vrijgemaakt.
„Toch is het een goed peerd," zei Dik. Van de klap voelde hij al niets meer, die was trouwens in hoofdzaak tegen
zijn pet terecht gekomen en had hem geen pijn gedaan.
„En nu is het uw beurt, monsieur. Jonge vriend, je hebt
mij goed geassisteerd."
De barbier begon weer te scheren, en Dik verliet voldaan
de winkel. Na die tijd hielp hij Wip wel eens meer, als deze
het erg druk had.
Dik was nog maar even op weg, of hij kwam mijnheer
Denappel tegen, die een goed vriend van hem was. De heer
Denappel was een aardige man, die veel met zijn jeugdige
dorpsgenoten ophad en hun menigmaal een prettige middag
bereidde. Soms organiseerde hij een wedstrijd in het hardlopen op stelten, en daarvoor loofde hij mooie prijzen uit,
dan weer was het een vlieger- of een hoepelwedstrijd of iets
anders, waarvoor hij zijn vrije tijd beschikbaar stelde, en de
jongens hielden veel van hem. Hij was een deftig man, die
meestal in een zwart pak liep. Geen jongen zou hem ook
passeren, zonder hem te groeten en naar zijn pet te wijzen.
't Was jammer, dat hij een klein spraakgebrek had. Hij kon
namelijk de r niet zeggers en maakte er altijd een g van,
en ook lachte hij een beetje vreemd, 't leek wel wat op het
hinniken van een paard, maar daar waren de jongens al
aan gewoon.
„Dag, Dik," klonk het vriendelijk, toen zij elkander genaderd waren. „Pgettig aan het wandelen in het wagme zonnetje? Mooi weegtje, hè? Maag egg wagm."
Dik wees met zijn vinger naar zijn pet.
„Dag mijnheer. Ja, óf het warm is."
„Vegschgikkelijk wagm, Dik. Maag zeg, ik wou je wat
vgagen, want jij weet altijd nog al veel. Ik heb een bgoedse
kip, weet je, en nu wou ik ggaag hieg of daag wat bgoed111

eiegen kopen. Weet jij ook, waag ik die kgijgen kan?"
„Misschien wel, mijnheer. Welk soort wilt u hebben?"
„'t Liefst witte leghogns, Dik. Dat moet wel een van de
beste soogten zijn."
„Dan moet u bij Vink wezen, mijnheer, u weet wel aan
de overkant van het kanaal. 't Is die boer, die ook zoveel
ganzen houdt."
„Ja, ja, ik ken hem wel, en ik weet hem wel te wonen
ook. Maag 't is een hele wandeling met deze wagmte."
„Dat is waar, mijnheer, maar dan krijgt u ook beste,
vertrouwde broedeieren; verleden jaar heeft Vink meer dan
twee honderd eieren per kip gehad. 't Zijn beste leggers."
„Wat zeg je daag, Dik? Twee hondegd peg kip? Dat is
haast niet te geloven. Ik heb vegleden jaag van mijn kippen
maag hondegd en twintig eiegen peg kip gehad."
„Toch is het zo, mijnheer. Piet Vink, zijn zoon, heeft het
mij zelf gezegd."
„Dan zal het wel waag zijn. Wel, daag heb ik ggaag een
lange wandeling in het wagme zonnetje voog oveg en ik ga
eg dadelijk op af. Wat ben ik blij, dat ik het weet."
„Wil u mijn visnetje hebben, om ze er in te dragen, mijnheer?" presenteerde Dik.
„Neen, dat is niet nodig, dank je wel. Ik heb ggote zakken achtig in de panden van mijn jas. Daag kan ik gemakkelijk degtien eiegen in beggen en ze zitten eg goed. Komaan, dan ga ik maag dadelijk. Dag Dik."
„Dag mijnheer."
Daar Dik zijn vrienden Jan en Piet niet zag, ging hij naar
huis, om zijn kikkerhengel te halen. Hij had nog wel een
goede voorraad kikkers, maar hij wist op dit ogenblik niet
veel anders te doen. Hij besloot ditmaal niet naar de schoolvijver te gaan, maar de sloten af te lopen langs de Achterweg. Daar had hij een goede vangst en keerde voldaan
huiswaarts.
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Op het dorp ontmoette Dik zijn vrienden Jan Vos en
Piet van Dril.
„Hé, waar hebben jullie zolang gezeten? Ik kon je nergens vinden."
„We zijn op een hooiwagen geklauterd en meegereden
tot dicht bij de watermachine," zei Piet. „Fijn hoor. En
heb jij kikkers gevangen? Je hebt er heel wat."
„Ja, gaan jullie mee ze naar de schuur brengen?"
„Dat is goed."
Nauwelijks waren zij bij Diks huis aangekomen, of Dik
zag mijnheer Denappel, die dicht bij hem woonde, met
lome schreden naderen.
„Dag mijnheer, heeft u broedeieren gekregen?"
„Gekgegen niet, Dik, ik heb ze gekocht en eeglijk betaald. Hè, hè, wat is het wagm, en die Vink woont nog
vegdeg weg, dan ik dacht. Pfff, wat een hitte, en wat ben
ik moe. Maag ik heb gelukkig pgachtexemplagen van eiegen, dat is een tgoost. — Komaan, nu ga ik meteen even
met je mee, om je ooievaag te zien. En dan ga ik heeglijk
in een luie stoel liggen, weeg wat op mijn veghaal te komen. Pfff, wat ben ik wagm en moe."
Met hun vieren begaven zij zich naar het schuurtje en
mijnheer Denappel vond de ooievaar verbazend interessant.
„Wat een lange snavel!" riep hij uit. „En wat een malle
poot, met die stokken eg langs. Hij moet stil blijven liggen,
waag hij ligt. En hoe voeg je hem nu, Dik?"
„Kijk mijnheer, hier in dat tonnetje. Daar doe ik de kikkers in, en dan haalt hij ze er met zijn lange snavel uit.
Wilt u het zien?"
„Ja Dik, egg ggaag, maag foei, wat is het hieg vegschg ikkelijk wagm, 't lijkt wel een bgoeikas."
En terwijl Dik een aantal kikkers in de ton liet glijden,
keerde de vermoeide mijnheer Denappel een mand om met
de bodem naar boven, en liet er zich met een plof op neer113

vallen, zo moe was hij. Maar o wee, hij had op dat ogenblik niet aan de eieren gedacht, die hij in de achterzakken
van zijn jas geborgen had en krak-krak-krak klonk het
onder hem.
„Wat is dat? Wat kan dat zijn?" riep hij verschrikt uit.
Maar opeens herinnerde hij zich, dat hij zijn kostelijke
broedeieren in zijn achterzakken opgeborgen had. Door het
bezichtigen van de ooievaar had hij daar helemaal niet aan
gedacht.
„0 Dik! 0 Dik! Daag ben ik me zowaag op mijn pgachtige bgoedeiegen gaan zitten. Wat dom! Wat dom!"
Haastig sprong hij overeind en stak zijn rechterhand in
zijn linkerzak, maar met een vies gezicht trok hij haar in
minder dan geen tijd terug.
„Ajakkes, allemaal stguif, allemaal stguif! 't Is vegschgikkelijk!" riep hij uit.
De struif droop hem van zijn vingers met lange draden
op de grond en Dik kon, hoeveel moeite hij ook deed, om
het voor mijnheer Denappel te verbergen, zijn lachen niet
bedwingen. Jan en Piet evenmin. Zij draaiden zich van de
arme heer Denappel af en probeerden hun vuist in hun
mond te stoppen, maar dat konden zij niet. Eindelijk proestten zij het uit van het lachen.
„Hahahaha, mijnheer," riep Dik uit, „wou u de eieren
ha-ha-ha-ha zelf uitbroeden? Maar hahahaha, daar bent
u toch veel te zwaar voor, ha-ha-ha-ha, daar kunnen ze
niet tegen. Wacht, ik zal schoon ha-ha-ha water en zeep
voor u halen, dan kunt u je handen wassen. Ze zullen wel
allemaal stuk zijn, mijnheer!"
Vlug liep hij onder luid gelach de schuur uit, en toen hij
terug kwam, lachte mijnheer Denappel om het hardst met
Piet en Jan, die maar niet tot bedaren konden komen. Zij
stonden er krom van.
De heer Denappel zag nu zelf het komische van het
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geval in, en hinnikte er geweldig op los.
„Ha, Dik, dank je wel, hi-hi-hi-hi! 't Is een vegmakelijke
histogie, Dik, ik beggijp zelf niet, hoe ik zo dom kon zijn,
hi-hi-hi-hi!"
„Ha-ha-ha-ha!" brulden de jongens.
Mijnheer Denappel wreef zijn handen geducht met groene zeep in en waste ze schoon.
„Dat fgist op, Dik. 't Was een vieze bedoening. 't Zal
eg in mijn zakken ook gaag uitzien, vgees ik."
„Dat zal wel, mijnheer. Hier is een handdoek, om u af te
drogen."
„Dank je wel. Hihi-hi-hi, wat een vegmakelijk geval.
Maag 't allegeggste is, dat ik mijn mooie bgoedeiegen kwijt
ben. En 't is mij te wagm en te veg, om de wandeling nog
eens te maken. Kom, ik ga maag dadelijk naag huis. Mijn
huishoudsteg zal ook niet vgolijk kijken, als ik haag laat
zien, wat eg gebeugd is."
„Ja mijnheer, maar u had ook mijn visnetje moeten meenemen," zei Dik. „Ik heb het u nog aangeboden."
„Je hebt gelijk, Dik. Als een mens alles van te vogen wist,
dan zou hij dikwijls heel andegs doen. Komaan, ik ga, en
nu heb ik nog niet eens gezien, hoe de ooievaag gevoedegd
wordt. — Dag Dik, dag jongens."
„Mijnheer," zei Dik goedig, „als u mij geld meegeeft, wil
ik wel voor u naar Vink gaan, om een ander stel eieren
te halen. 't Zou jammer zijn, als u de kip niet op eieren
kon zetten, en die van Vink zijn een prachtsoort. Ik wil het
met alle plezier doen."
„Zou je dat willen, Dik? Wel, dat vind ik aagdig van je
verbazend aagdig. Ze kosten twintig centen peg stuk. Hieg
heb je dgie gulden, — wat eg ovegschiet is voog jou."
„Dank u wel, mijnheer. Ik zal mijn net goed uitwassen
want broedeieren moeten erg schoon zijn, zeggen ze altijd.
Anders komen er geen kuikens van."
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„En voogzichtig dgagen, Dik. — Dag, jongens!”
Mijnheer Denappel begaf zich naar zijn huis, waar hij in
de keuken reeds zijn jas uittrok en aan Marie, zijn huishoudster vertelde, wat er gebeurd was. Zij moest er niet
zo'n beetje om lachen. Met de tang haalde zij de zakken
binnenste-buiten, wat zij voorzichtigheidshalve deed boven
een teil water. Er kwam geen enkel heel ei meer te voorschijn. 't Was één struif, ál struif, en zij kon zich het gezicht van mijnheer best voorstellen, toen hij daar zijn hand
ingestoken had. Met borstel en zeep maakte zij handig
alles schoon, en toen hing zij de deftige jas op de warme
zolder over een lijn, om te drogen.
Intussen had Dik het net goed uitgespoeld. Daarna waren zij met hun drieën op weg gegaan naar boer Vink, om
andere eieren te halen.
„Wat een boffer ben jij toch altijd, Dik," zei Piet.
„Nou en óf!" zei Jan. „Dertien eieren van twintig cent
is twee zestig, dus veertig cent houd-je over. Geen klein
beetje, Dik. Ik had het wel voor een dubbeltje willen doen."
„Ik wel voor niemendal," zei Piet. „Maar ik zou het in
jouwplaats ook gedaan hebben, Dik."
„Dat weet ik wel," zei Dik. „En Jan ook."
Nog diezelfde avond zat de kip van mijnheer Denappel
te broeden op dertien witte leghorneieren.
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HOOFDSTUK IX
EEN VEELBEWOGEN MORGEN
't Was op een zaterdag en dan was er geen school. Dik
was heel vroeg opgestaan, wat hij trouwens altijd deed, want
hij moest gras en klaver snijden voor zijn konijnen en zijn
duiven verzorgen. Maar op zaterdag en zondag stond hij
nog vroeger op dan gewoonlijk, want die vrije dagen wilde
hij altijd zo lang mogelijk laten duren, zo heerlijk vond hij
ze, en ook had hij het dan drukker, vooral 's zaterdags, omdat hij dan al zijn duiven- en konijnenhokken schoonmaakte, wat een vaste gewoonte van hem was. En ook sneed hij
dan meteen gras en klaver voor de zondag, dat hij op een
donker plekje bewaarde en met een natte gonjezak overdekte, om het fris te houden. Bovendien moest hij nu voor
zijn ooievaar zorgen en maken, dat hij veel riet en kikkers in
voorraad had.
Om zeven uur al was hij met alles klaar en moest hij er
nog maar alleen op uit, om kikkers te vangen. Moeder
sneed hem een geduchte boterham, die hij met smaak oppeuzelde, en toen trok hij er op uit met zijn rode lapje, dat
hem al zo ontzaglijk veel diensten bewezen had. Ditmaal
koos hij tot terrein voor zijn werkzaamheden de brede
sloot achter de tuin van Mulder, de vrek, waar hij dikwijls
met zijn makkers ging zwemmen.
Tot zijn verbazing trof hij daar reeds Harry Harryson
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aan, die in zijn eentje bezig was met het vangen van kikkers. Hij had er al enige in een netje.
„Hé," zei Dik, „jij hier en helemaal alleen? En wat zie
ik, hengel je naar kikkers?"
„Ja," zei Harry, „voor je ooievaar."
,,Dat is aardig van je," zei Dik, terwijl hij op een paar
meter afstand van Harry ging zitten en zijn rode lap op
het water liet dansen.
„Kwek, kwek, oerekkek, oerekkek!" klonk het van rondom.
„Er zitten er hier genoeg," merkte Dik op. „Kijk, van
drie kanten komen zij er op af."
„0 ja, ik heb er wel al vijftien," zei Harry.
„Dat is veel," zei Dik. „Wacht baasje, jou zal ik snappen, wat ben jij happig."
Deze laatste woorden golden een kikker, die om Dik's
rode lap sprong en er heftig in beet, inzoverre als men bij
een kikker van bijten spreken kan. Zodra de kikker even
tot rust kwam, draaide Dik zijn snoer behendig een paar
maal om het bovenlijf, en slingerde hem op het land. Even
later zat het dier in het netje.
„Dat is de eerste!" zei Dik.
„En dit numero zestien," riep Harry, die er ook een uit
het water wipte.
„Prachtig," zei Dik. „Je hebt er goed de slag van beet.
Nou, mij ontsnappen er ook niet veel. Ik weet niet, hoeveel
honderden ik er nu al gevangen heb. Zo'n ooievaar lijkt
wel nooit verzadigd te worden. Waar is Huib?"
„0, die had geen lust om mee te gaan. Hij speelt liever
met de jongens op het dorp."
„Nou," zei Dik, „om je de waarheid te zeggen zou ik
dat ook liever doen. De kikkervangerij begint me al danig
te vervelen. Maar wat kan ik er aan doen? Ik kan toch
de ooievaar niet van honger laten sterven?"
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„Neen, natuurlijk niet,” beaamde Harry. „Maar ik zal
je wel helpen."
„Waarom ga jij niet met de jongens spelen?" vroeg Dik.
„Omdat ik er geen zin in heb."
„Dat geloof ik niet, Harry, je hebt wèl zin, maar 't zit
hem in de diefstal op school, hè, omdat de jongens denken, dat jij het gedaan hebt. Is dat niet zo?"
„Ik ben onschuldig," zei Harry, en Dik zag, dat hij
doodsbleek werd.
„Wacht, daar komt er weer een, een zwartgevlekte gele,"
riep Dik uit. „Een, twee, drie hoepla!"
De kikker kwam na een hoge zwaai door de lucht op
het land terecht en mocht verder zijn kameraad in het visnet gezelschap houden.
Ook Harry wist er weer een te bemachtigen. Maar hij
zag nog bleek en zijn gezicht stond ernstig. Toen zijn lapje
weer op het water dobberde, zei hij: „Je begrijpt toch zeker wel, dat ik mij niet aan de jongens wil opdringen? Als
ze niet met mij willen omgaan, zullen ze van mij geen last
hebben. 't Kan mij niet schelen. In mijn eentje kan ik mij
evengoed vermaken."
„'t Kan je wèl schelen, Harry," zei Dik, „maar alle jongens zijn toch niet zo. Ik bijvoorbeeld, geloof helemaal niet
aan je schuld, en dat de anderen dat wel doen, komt alleen
door de lasterpraatjes van Bruin Boon . ."
„Die het misschien wel zelf gedaan heeft," viel Harry
in. „Ik heb een hekel aan die jongen."
„Ik niet minder," zei Dik. „Maar bij mij kun-je altijd
terecht, hoor, dat weet je wel."
„Ja, dat weet ik, maar als ik bij jou kom, ontmoet ik
ook andere jongens, en ik verkies niet door hen met een
scheel oog aangekeken te worden. Daar bedank ik voor. En
ik weet niet, hoe Bruin aan al die praatjes komt, die hij
over mij rondstrooit."
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„Hij zegt, dat hij die van Flipsen weet, en die is bij de
politie,” zei Dik. „Zie je daarom juist hechten de jongens
er geloof aan."
De rode lapjes werden weer in beweging gebracht, en de
kikkers, die lui in het kroos lagen te rekkekekken, werden
uit hun rust wakker geschud. Van alle kanten kwamen
zij met grote sprongen op de tartende lapjes af, zodat
de vangst weldra weer in volle gang was. De oogst was zo
groot, dat het net eindelijk geheel vol was en er niet meer
bevatten kon. Dik moest het zelfs aan de bovenkant met
een touwtje dichtbinden om te voorkomen, dat zij er uit
ontsnapten.
Toen wonden zij hun snoer om de stok en gingen naast
elkander zitten.
„Zeg," vroeg Dik, „weet je, van wie die tuin hier aan de
overkant is?"
„Is dat een tuin?" vroeg Harry. „Er groeit daar zoveel
kreupelhout langs de sloot, dat je er niet door kunt kijken."
„Ja, 't is een tuin en hij is van Mulder, de gierigste man
van het dorp. Dat kreupelhout laat hij daar groeien om er
de jongens uit te houden, die hier in de tuin sluipen, om
appels en peren te kapen, of aardbeien en frambozen en
perziken."
Harry lachte, maar toch zei hij:
- „Dat heb ik nog nooit gedaan."
„Ik wel," zei Dik, „maar ik doe het niet meer."
En toen vertelde hij, wat er gebeurd was, toen zijn moeder doodziek wasgeweest, en op een avond om een lekker,
rijp peertje vroeg, want zij hadden een jong pereboompje
in de tuin, dat bijzonder sappige vruchten droeg. „Ik zal
ze halen, moeder," had Dik gezegd, blij dat hij zijn zwakke
moeder zo'n groot genoegen kon doen. 't Was nog maar
een heel jong boompje, dat voor het eerst vruchten droeg
en het waren er maar een stuk of wat, maar Dik was er
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heel zuinig op geweest en had er nooit een van opgegeten, hoe 'n trek hij er ook in had. Neen, die moesten voor
zijn lieve, zieke moeder bewaard blijven. Maar o schrik,
nauwelijks had hij de deur van het achterhuis geopend, of
hij hoorde de jongens in de tuin roepen: „Pas op, onraad,
maak dat je weg komt!" En toen hoorde hij de vruchtendieven naar alle kanten wegvliegen, waar zij in de duisternis verdwenen. En toen Dik bij het pereboompje kwam,
waren alle vruchten, tegelijk met de jongens, verdwenen. Sedert dat ogenblik had hij nooit weer vruchten weggekaapt.
„Stelen is stelen, zie je," zo besloot hij zijn verhaal.
„Ja, stelen is stelen. Een gulden of een peer, dat is precies hetzelfde," zei Harry. „Maar de jongens kunnen toch
best door dat kreupelhout daar aan de overkant dringen,
als zij willen?"
„'t Mocht wat. Deze sloot is te breed om er over heen te
springen, dat zie je wel, hè?"
„Ja, dat gaat niet."
„Dus ze moeten er naar toe zwemmen en zijn dan naakt.
En wat heeft Mulder nu gedaan? Midden door dat kreupelhout heeft hij prikkeldraad gespannen en laat hij de
brandnetels welig tieren, en dan geef ik het jou te doen,
om je er op blote voeten doorheen te werken. 't Is gewoon
een onmogelijkheid."
Harry moest hardop lachen.
„Slim bedacht," zei hij.
Op dit ogenblik hoorden zij iemand in de tuin lopen en
praten.
„Stil," zei Dik. „Daar komt hij."
„Ja, en hij is niet alleen, want hij praat met iemand," zei
Harry.
De twee jongens zwegen en luisterden.
't Geluid kwam meer en meer naderbij. Mulder praatte
hardop, maar 't leek wel een alleenspraak, want niemand
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gaf hem antwoord. Eindelijk konden ze hem verstaan.
„Ja, ja, wij zullen eens kijken," zo hoorden zij, „of de
tuin aan deze kant nog wel veilig is voor die brutale rakkers. Nu mijn aardbeien en frambozen rijp worden, heb ik
liever geen ongewenst bezoek in mijn tuin. Kom, hond, kom
mee. Neen, je hoeft niet zo te rukken, want ontsnappen
kun je me niet. Het touw om je nek is sterk genoeg. Bevalt
het je hier niet? Wou je weer naar je oude baas? Was je
boterham je vanmorgen niet dik genoeg, en heb je nog
honger? Dat is juist goed, juist goed, des te venijniger bijt
je de jongens in d'r benen, als ze het wagen hier te komen.
Neen, je moet niet goed gehumeurd zijn hond, je moet het
land hebben en honger ook, des te harder bijt je. Ik heb
ook honger en toch eet ik niet. Al dat eten is nergens
goed voor, je wordt er maar vet en vadsig van en dan doe
je je plicht niet. Allo! Vooruit! Dring door dat hout en
kruip door dat prikkeldraad! Vooruit zeg ik je. Ik zal je
wel leren!"
Op dat ogenblik liet de hond een angstig gejank horen.
De vrek had hem een harde schop gegeven, dat begrepen
de jongens dadelijk.
„Zo'n mispunt!" zei Dik zacht tot Harry.
„Die voel je, hè, die voel je, hè-hè-hè-hè!" riep de vrek
grinnikend uit. „Ja, voor een zachte behandeling hoef je
bij mij niet te komen. Vooruit, hond vooruit, zeg ik je!
Door dat hout en door dat prikkeldraad! Wat, ben je bang
voor een schrammetje? Vooruit!"
Dik sprong verontwaardigd op.
„Heidaar, dierenbeul," riep hij de vrek toe, „wil je wel
eens ophouden je hond te mishandelen?"
„Hè, wat? Wie is daar?" zei de vrek. „Dat zou ik wel
eens willen weten."
De jongens hoorden, hoe hij zich door het houtgewas
heendrong, toen werd het een ogenblik stil, maar plotseling
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verscheen de gierigaard aan de kant van de sloot. Zeker had
hij door een of andere handgreep, die hem alleen maar
bekend was, gemaakt, dat hij van het prikkeldraad geen
last had. De hond sjorde hij aan een dik, maar gerafeld
touw achter zich aan. Het arme beest was het toppunt van
ellende. Zijn beenderen staken hem haast door zijn vel, zijn
ribben waren gemakkelijk te tellen en de honger keek hem
de ogen uit.
„Ha, zo zo, ben jij dat, Dik Trom!" riep de vrek uit, toen
hij de beide jongens zag. „Kom jij weer eens kijken of mijn
vruchten haast rijp worden? Maar dat zal niet gaan, Dik
Trom. Ik heb een hond aangeschaft, die je benen stuk bijt,
als je het waagt een voet op mijn erf te zetten, hè-hè-hè-hè!
Vooruit Wolf, spring in de sloot, vooruit, vooruit! Zwem
naar de overkant en bijt ze de benen aan flarden! Allo
dan, vooruit, zeg ik je!"
De hond, die er inderdaad zeer kwaadaardig uitzag, werd
onrustig en liet een dreigend gebrom en geblaf horen, maar
't was duidelijk te zien, dat zijn dreigementen niet de jongens, maar zijn eigen baas golden. Hij kroop door het kreupelhout heen en beschreef een kring om de vrek. En hij
blafte hem woedend aan.
„Ja ja, goed zo, hoe nijdiger je bent, hoe liever ik het heb.
Allo, te water, te water, zwem naar de overkant en bijt
ze de benen stuk!"
De gierigaard wees met zijn magere arm en lange uitgeteerde vingers naar de jongens, maar de hond gehoorzaamde niet.
Toen gaf de vrek hem in zijn woede zo'n geweldige
schop, dat hij bijna in de sloot terecht kwam.
De woede van het geplaagde dier had thans echter haar
toppunt bereikt, en onder een heftig gegrom richtte hij zich
tegen de vrek en greep diens linker kuit tussen zijn scherpe
kaken. De tanden drongen hem diep in het vlees.
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Toen klonk er weer een allerakeligste kreet van pijn,
maar ditmaal werd hij niet geslaakt door het getergde dier,
dat het been van de vrek stevig tussen zijn angstwekkende tanden geklemd had en het met al zijn kracht heen en
weer schudde. Neen, 't was de vrek zelf, die het uitgilde
van pijn en van wie zich een hevige angst meester maakte.
Thans kreeg de wreedaard zijn welverdiende straf. Hij
moest zich vasthouden aan een dun boomstammetje, dat
zich toevallig in zijn nabijheid bevond, om niet tegen de
grond te worden gesleurd. En de hond bleef maar vasthouden en het been van de vrek heen en weer schudden,
wat gepaard ging met een hevig gegrom.
„Au, au, o, o, o, wat een pijn! 0 help! Help! Help! 0,
die verschrikkelijke hond! Help me toch, Dik, help me
toch!" schreeuwde de vrek.
Maar Dik kon hem niet helpen, want een brede sloot bevond zich tussen hen. En bovendien was zijn lust om te helpen ook niet groot. De wreedaard had het dubbel en dwars
aan de hond verdiend en kreeg niet meer dan zijn gerechte
straf. En had hij nog slechts een paar minuten geleden het
dier niet op hen aangehitst, om hun het lot te laten ondergaan, dat hem thans zelf trof?
„O, Dik dan toch, Dik, alsjeblieft, help mij !" kreet de
vrek radeloos van pijn.
„Die hond maakt het erg genoeg," zei Harry, die medelijden met de man kreeg.
„Ja, maar ik zie geen kans, om hem te hulp te komen,"
zei Dik. „Eer wij ons uitgekleed hebben om aan de overkant te komen, zal hij hem wel losgelaten hebben, en wij
kunnen toch niet op onze blote voeten door de brandnetels
lopen. En bovendien zouden wij de kans lopen, dat hij de
hond op ons aanhitst. Nee hoor, laat hij maar voor zichzelf
zorgen."
Intussen jammerde de vrek op de erbarmelijkste wijze,
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tot de hond hem voorgoed losliet.
0, dat was een uitkomst. De vrek maakte zich hinkend
uit de voeten, en de hond volgde hem met nijdig gegrom.
Angstig keek de vrek achterom, maar hij durfde geen enkel
bevel meer te geven, en nog minder te schoppen, uit vrees,
dat Wolf opnieuw in woede zou ontsteken en tot een tweede aanval overgaan. De vrek bereikte met een zucht van
verlichting zijn huisje en wierp de hond de deur voor de
neus dicht. Het zweet stond hem op zijn voorhoofd.
„Nou, wat zeg je van dat spannetje?" vroeg Dik, toen
zij verdwenen waren.
„Twee echte nijdigaards," zei Harry. „Wat heeft die
hond hem te pakken gehad! 't Was akelig om te zien."
Ja, dat was het, maar hij kreeg zijn welverdiende straf,
zeg ik maar. — Hé, kijk eens, wie daar aankomt? Dat is
Mietje. Wat moet die stumper hier op dit weiland doen?
Hier ligt niet eens een weg."
Dik ging weer aan de kant van het water zitten en
Harry nam naast hem plaats. Mietje had hen weldra bereikt.
„Dag Mietje!" zeiden de jongens, en Dik vroeg:
„Wat kom jij hier uitspoken? Vergeet-mij-nietjes plukken? Die groeien hier niet."
„Nee," zei Mietje, en zij zag er hoogst ernstig uit. „Ik
kwam jou zoeken, Dik."
„Heb je me dan wat te zeggen, Mietje, of kom je mij
helpen kikkers vangen?"
„Neen," zei Mietje, maar er kwam geen lachje om Diks
grap om haar lippen. „Nee, ik heb je alleen maar wat te
zeggen, maar ik durf haast niet, o, ik ben zo bang, dat het
uit zal komen."
Het ontging Harry en Dik niet, dat Mietje er hoogst-ernstig uitzag. Dat deed zij altijd wel, maar deze keer keek zij
nog ernstiger dan gewoonlijk.
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„Niet bang zijn, Mietje, ik ben ook nooit bang,” zei Dik.
„Is het van zoveel belang, wat je te zeggen hebt?"
Ja, o ja, van het grootste belang," zei Mietje.
„'t Is voor de hele school van belang, maar voor Harry
het meest."
De jongens begrepen thans, dat wat Mietje zeggen wilde
betrekking had op de verdwenen gulden.
„Kom bij ons zitten, Mietje," zei Dik, „en vertel maar
gerust, wat je te zeggen hebt."
Mietje nam bij de jongens plaats, doch zij bleef zwijgen.
„Komaan, Mietje, vertel op," moedigde Dik aan.
„Weet je, wie de gulden gestolen heeft?" vroeg Harry,
die haar gespannen aanstaarde.
„0, maar ik durf niet, want ik ben zo bang, dat het zal
uitkomen, dat ik het gezegd heb."
„Dus je wéét het?" vroeg Harry, die brandde van nieuwsgierigheid, wat geen wonder was, want hij had het meeste
belang bij de zaak.
,,Ja," zei Mietje zacht, „ik weet het. Maar ik ben zo
bang . ."
„Wie is het?" vroeg Dik. „Komaan Mietje, niet bang zijn.
Is het Bruin?"
Mietje keek de twee jongens met grote angstogen aan.
„Zullen jullie nooit verklappen, dat ik het gezegd heb?"
vroeg ze.
„Dat beloof ik nog niet," zei Dik. „Als het verzwegen
kan worden, zal ik het niet zeggen, dat beloof ik je . ."
„Ik ook, Mietje," zei Harry. „Toe, zeg het maar, toe!"
vroeg hij dringend.
„Je moet niet vergeten, dat zijn goede naam er van afhangt, Mietje," pleitte Dik. „Zeg maar gerust, wat je
weet. Is het Bruin? Ja hè, 't is Bruin?"
„Ja," zei Mietje zacht, „maar ik ben zo bang, want hij
zal me zo slaan, als hij weet, dat ik het uitgebracht heb."
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„Dacht ik het niet?” riep Dik uit. „Wees maar niet bang,
hoor Mietje. Harry en ik zullen wel zorgen, dat hij geen
hand meer naar je durft uitsteken."
„Ja, o ja, maar hij doet het juist, als jullie er niet bij zijn."
„Dus Bruin," zei Harry. „Hoe ben je dat te weten gekomen, Mietje? Weet je het wel zeker?"
„Ja, ik weet het zeker, want ik heb het hem zelf horen
zeggen. Maar o, ik ben zo bang, dat het uit zal komen. Ik
beef, als ik er aan denk."
„Toe Mietje, vertel het ons nu," drong Harry aan. „Hoe
ben je het te weten gekomen?"
„Gisteravond," zei Mietje. „Het was al aan het schemeren, toen moeder me naar de slager stuurde om beentjes
en een mergpijp te halen, want we moesten vandaag soep
eten. 't Werd al donker, maar toch niet zo donker, of ik
zag in de verte Bruin aankomen. Nooit kan hij me ongemoeid laten voorbijgaan. Ik keek rond, waar ik mij verschuilen kon. Gelukkig was ik net bij het hek van het
schoolplein en toen verborg ik mij in het schoolbos."
„In welk, want bij het hek komen er twee bosjes bij elkaar?" vroeg Dik.
„In het bosje achter de vijver," zei Mietje. „Dat is het
dichtst begroeid, dus daar kon ik mij het best verbergen.
Ik zag hem al dichter en dichterbij komen en eindelijk had
hij het schoolhek bereikt. 0, ik was zo bang, dat hij me
gezien zou hebben."
Mietje zweeg, en de jongens zagen, dat de stumper huiverde, ondanks de warmte. Zij hadden diep medelijden met
haar.
„En toen, Mietje?" vroeg Harry, die brandde van nieuwsgierigheid.
„Bij het hek bleef hij staan en hij keek links en rechts
de weg op, zeker om te zien, of hij wel veilig was, en toen
kwam hij sluipend de speelplaats op en het bosje in. 0,
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zeker had hij weer slechte bedoelingen, want hij trok zijn
klompen uit, die hij in zijn handen nam en kwam onhoorbaar nader. Nu wist ik bijna zeker, dat hij mij gezien had."
Weer zweeg Mietje even.
» Toe, vertel verder, Mietje," drong Harry aan. „Hoe
liep het verder af?"
„Toch had ik het mis," vervolgde Mietje. „Hij had
mij niet gezien, en wist niet, dat ik ook in het bos was. 0,
daar kwam hij aangeslopen, en ik stond al op het punt om
het uit te schreeuwen van angst, toen hij bij een dikke boomstam, je weet wel, hij staat ongeveer midden in het schoolbos, neerknielde. Hij praatte hardop, en ik hoorde hem
zeggen:
„Hier is het. Nu zullen we eens kijken, of het zaakje nog
in orde is."
„Toen stak Bruin Boon zijn hand diep in een gat onder een dikke wortel en haalde een blikken busje met een
deksel er op te voorschijn. 't Was een oude spaarpot,
want in het deksel zat een gleuf. En ik hoorde hem zeggen: ,'t Is toch maar een fijn plekje. Hier zal niemand het
zoeken.' En toen hield hij de bus bij zijn oor en liet het
geld er zacht in rammelen, maar ik kon het toch horen . . ."
„Zo'n dief," riep Harry uit, en zijn ogen schitterden van
vreugde. „Je hebt een prachtige ontdekking gedaan, Mietje,
't kon niet mooier."
„Alles goed en wel," zei Dik, „maar 't is toch nog geen
bewijs, dat de gestolen gulden er ook in zit. Hij kan alles
gemakkelijk ontkennen, en dan zijn we nog geen stap verder."
„Dat is waar, ja, dat is zo," zei Harry met een zucht.
„Maar de gestolen gulden zit er in, dat weet ik zeker,"
zei Mietje. „Want hij maakte het deksel open en liet het
geld op zijn handen glijden en toen telde hij het. Ik weet
precies, hoeveel er inzit."
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„Hoeveel dan?” vroeg Dik.
„Een gulden, twee kwartjes, vier dubbeltjes en vijf
centen, te zamen een gulden vijf-en-negentig cent."
„Dus een gulden toch ook?" riep Harry uit. „Weet je
dat zeker, Mietje?"
„Ja, een gulden ook, en dat het die is van Wim van Balen, weet ik ook zeker, want ik hoorde het Bruin zelf zeggen. Hij nam hem in zijn hand en poetste hem blank op
zijn broek en zei: ,Haha, de meester dacht, dat hij het wel
uit me zou krijgen, maar dat had hij mis, en ik heb lekker
de schuld op Harry Harryson geschoven."
„Zo'n mispunt!" zei Dik. „En toen verder, Mietje?"
„Wel, eindelijk deed hij alles in de spaarpot en die borg
hij weer op in het gat onder de wortel van de dikke boom.
En toen sloop hij, met zijn klompen in zijn handen, het bos
uit, zonder mij gezien te hebben."
„Maar jij hebt hèm gezien, Mietje, en dat is veel beter,"
zei Dik. „Nu zullen we hem wel nader spreken."
Harry was opgestaan.
„Kom," zei hij, „die spaarpot met het geld zal daar nog
wel liggen. Laten we hem gaan halen. Mietje kan ons de
plek wijzen, waar Bruin hem verborgen heeft."
„Kom," riep Harry ongeduldig uit, toen Mietje aarzelde, „laten we het geld halen, voordat Bruin het misschien
doet, en dan zou het te laat zijn."
„En wat dan?" vroeg Dik. „Wat wou je er dan mee
doen?"
„Dan geven we het maandag op school aan de meester
en dan kan Mietje vertellen, wat ze gezien heeft."
„O neen, — neen hoor, — ik niet!" riep Mietje uit. „Jullie moeten mij er buiten laten. Ik durf niet. 0, wat zou
Bruin me slaan, als hij het wist."
„Hoor eens," zei Dik, die een poosje had zitten nadenken, „wij moeten dat geld met geen hand aanraken, anders
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kan Bruin later alles ontkennen en zeggen, dat het is, om
hem er in te laten lopen. Nee, die kans moeten wij hem
niet geven. Ik weet wat beters."
„Wat dan?" vroeg Harry.
„We gaan niet naar het schoolbos en halen het geld niet
uit zijn schuilplaats," zei Dik op besliste toon. „En we
wachten niet tot maandag, om de meester te vertellen, wat
wij weten, maar gaan met ons drieën op staande voet regelrecht naar meesters huis, dan zal die wel zeggen, wat er
gedaan moet worden. Bruin moet geen schijn van een kans
hebben, om er zich uit te draaien . ."
„Maar ik ga niet mee!" zei Mietje.
„Jij gaat wèl mee!" zei Dik op besliste toon. „Wat kunnen we beginnen zonder jou? Immers niets, niemendal.
En dan zal ik meteen wel eens aan de meester vertellen,
hoe Bruin je sart di plaagt, dan komt daar ook meteen een
einde aan. Kom, laten we gaan."
Hij raapte zijn hengel en het net met kikkers op en stapte
met grote schreden voort. Harry kwam naast hem lopen,
overgelukkig dat aan de lelijke verdenking, die op hem
rustte, nu een einde zou komen, maar Mietje volgde met
lome schreden en was al spoedig een heel eindje achter.
Toen Dik het merkte, bleef hij staan, en riep haar toe:
„Kom, Mietje ga maar gerust mee!"
Zo kwamen zij eindelijk gedrieën aan het huis van de
meester. De jongens legden hengels en kikkers op het bleekveld, en toen belde Dik aan.
De meester, die hen had zien komen en dus wel begreep,
dat zij hem spreken wilden, deed zelf open en keek het
drietal met enige verbazing aan. „Hè," vroeg hij zich af,
„hoe komt Mietje in dit gezelschap?"
„Wel, kinderen, wat is er?" vroeg hij.
Dik stak uit de kracht der gewoonte zijn vinger op en zei:
„Meester, wij weten, wie de gulden gestolen heeft en
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waar de dief hem verstopt heeft."
„Hè, wat zeg je daar?" riep hij verrast uit. „Zal dat raadsel dan eindelijk worden opgelost? Hoe ben je dat te weten
gekomen, Dik?"
„Mietje heeft het gezien, meester," zei Dik.
„Zo, zo," zei de meester peinzend. En even later liet
hij er op volgen:
„Komen jullie even binnen."
Hij bracht hen in zijn studeerkamer en liet hen plaats
nemen. Zelf ging hij ook zitten.
„En wat weten jullie nu?" vroeg hij, hen beurtelings aanziende.
„Mietje weet het," zei Dik. „Zij heeft het ons verteld."
„Welnu, Mietje, vertel het mij dan ook eens," zei de
meester, terwijl hij haar vriendelijk toeknikte.
Mietje zat te beven op haar stoel en begon schoorvoetend haar verhaal, en het deed de meester pijnlijk aan, te
horen, hoe Bruin haar altijd plaagde. En toen Mietje aan
het einde van haar verhaal gekomen was, strekte zij haar
handen naar de meester uit en smeekte:
„O, meester, zeg hem toch nooit, dat ik hem verklapt
heb. 0, hij zal zo kwaad op me zijn."
„Wees maar niet bang, Mietje. Wie van jullie wil even
Bruin van zijn huis gaan halen? Hij moet dadelijk hier
komen."
„Ik wel," zei Dik.
„Ik ook wel," zei Harry.
„Goed, gaan jullie samen dan maar."
„Meester, mag ik naar huis gaan?" vroeg Mietje.
„Neen mijn kind, jij moet hier blijven. Vertrouw maar
op mij, Mietje, en zet je vrees opzij. Hij zal je voortaan
geen kwaad meer doen."
De jongens begaven zich regelrecht naar de winkel van
vrouw Boon, en tot hun genoegen troffen zij Bruin thuis.
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„Bruin,” zei Dik, „je moet dadelijk bij de meester aan
huis komen."
„Als-je-me-nou," riep Bruin uit.
„Geloof je me niet?" vroeg Dik. „Wij moeten er ook
komen, ga maar gauw mee."
„Waar is dat voor?" vroeg Bruin's moeder, terwijl zij
Dik nijdig aankeek. „Heb jij soms weer wat met hem aan
't handje?"
„Dat zal de meester hem zelf wel zeggen," zei Dik. „Ik
denk, dat u wel met hem mag meekomen, maar dat heeft
de meester niet gezegd."
„Ik kan niet van mijn winkel weg," zei vrouw Boon.
„Ga dan maar, Bruin."
Bruin zag er niet opgewekt uit, toen hij met Dik en
Harry meeliep. „Wat zou dit te betekenen hebben?" vroeg
hij zichzelf af. „Zou het misschien in verband staan met
de gestolen gulden?"
Ha, de meester zou knap zijn, als hij dat uit hem kreeg.
Hij glimlachte, maar toch zag hij bleek, toen hij het huis
had bereikt, en nog bleker, toen hij de studeerkamer van
de meester binnentrad. Maar zijn gezicht klaarde een beetje op, toen hij Mietje daar zag zitten. Aha, nu begreep hij
alles. Mietje had zeker over hem geklaagd. Dat vond hij
zo erg niet.
„Kom hier, Bruin, — hier vlak voor me!" gebood de
meester.
Bruin kwam schoorvoetend naderbij.
„Nog dichter, — zo ja, en kijk me aan!"
Bruin sloeg zijn ogen naar de grond.
„Kijk me aan, jongen!" gebood de meester met verheffing van stem.
Toen durfde Bruin niet langer weigeren en hief zijn ogen
op. De meester keek hem lang en ernstig aan, en zei:
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„Bruin, thans is er klaarheid gekomen omtrent de gestolen gulden. Jij hebt hem weggenomen.”
„Ili-hi-hi!" begon Bruin op jankerige toon. „'t Is
niet . . ."
„Ontkennen zal niet baten en je gejank evenmin," sprak
de meester.
„'t Is niet . ."
„Jij hebt hem weggenomen en niemand anders, en je
hebt hem verborgen op een plaats, waar je hem veilig acht.
Maar je bent bespied, toen je hem gisteravond te voorschijn haalde en hem hebt opgepoetst op je broek. Je bent
bespied, zeg ik, en wij alle vier weten waar je hem verstopt
hebt."
En weer keek de meester hem met strenge blik diep in de
ogen.
Bruin begon te begrijpen, dat de zaak een voor hem lelijke wending genomen had, maar toch wilde hij, door halstarrig te blijven ontkennen, een poging wagen, om zich uit
de moeilijkheden te redden.
„Meester, 't is niet . ." begon hij.
„Beken de waarheid," gebood de meester, „dat is trouwens het enige, wat er voor je overschiet. Beken!"
„Maar 't is niet waar, mees . ."
„Is het niet waar?" riep de meester hem toe, „of geloof
je me niet? Wil ik je zeggen, hoeveel geld je verstopt hebt?
Luister dan: vijf centen, vier dubbeltjes, twee kwartjes, en
— luister goed, jongen — een gulden, de gestolen gulden,
samen één gulden vijf-en-negentig cent. Klopt dat?"
„0, meester, maar dat is mijn spaarpot niet. Ik heb u
toch al gezegd, dat ik geen spaarpot heb."
„Spaarpot, jongen, wie spreekt er nu van een spaarpot?
Heb ik dat woord genoemd? Daar verspreek je je lelijk,
Bruin, want het is inderdaad een spaarpot."
Bruin begreep, dat de meester het net hoe langer hoe
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meer om hem dichttrok, maar toch besloot hij bij zijn
ontkenning te volharden.
„O meester," riep hij jammerend uit, „geloof me toch,
ik heb het niet gedaan."
„Beken, Bruin, alle bewijzen zijn tegen je. Beken de
waarheid, dat is in alle opzichten het beste voor je . ."
„Ik heb het niet . ."
„Genoeg," zei de meester kortaf. „Dan moet je zelf de
gevolgen maar dragen. Dik en Harry, gaat naar de burgemeester op het raadhuis. Ik weet, dat hij daar is. Vraag
hem, of hij even voor een dringende en gewichtige zaak
hier wil komen. Dan kunnen wij in zijn tegenwoordigheid
Bruin's spaarpot uit zijn schuilhoek te voorschijn halen."
Dik en Harry stonden op om de kamer te verlaten.
Thans maakte een geweldige schrik zich van Bruin meester, want voor de burgemeester koesterde hij een dodelijke
angst. De burgemeester halen! Dat vond hij wel het ergste,
wat hem kon overkomen en hij zag de gevangenisdeur al
voor zich geopend. Neen, dat moest hij voorkomen, dat
mocht niet gebeuren. Dik had de deurknop al in de hand
en de twee jongens stonden op het punt om de kamer te
verlaten. Toen koos Bruin in de uiterste nood eieren voor
zijn geld, maar toch was hij vast besloten, slechts gedeeltelijk de waarheid te zeggers.
„Nee meester," zei hij met neergeslagen ogen en bedeesde stem. „Laat alstublieft de burgemeester niet halen. Ik
zal de waarheid spreken."
„Zo," zei de meester, met een zucht van verlichting,
want ook hij wilde de politie er liever buiten houden.
„Eindelijk! — Dik en Harry, ga maar weer zitten. —
Spreek op, Bruin, zeg de waarheid, maar de waarheid
alleen."
„Meester," zei Bruin op bedeesde toon„,1 is waar, dat
ik geld begraven heb in het schoolbos."
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„Maar 't is mijn eigen geld, meester, dat ik opgespaard
heb.”
De meester keek hem verrast aan.
„Verder, Bruin!" gebood hij met verheffing van stem.
„Verder niets, meester. 't Is mijn eigen geld."
„En die gulden dan, die er bij is?" vroeg de meester weifelend, want hij voelde, dat de grond hem opnieuw wegzonk en dat hij nog geen stap verder gekomen was. Door
Bruin's ontkentenis bleef de zaak nog even duister, als
zij altijd was geweest. „Dat is toch de gulden van Wim
van Balen?"
Bruin keek de meester brutaal aan.
„Neen meester," zei hij, „dat is mijn eigen gulden. Vraag
het maar aan moeder. Die heeft hem zelf ingewisseld voor
vier kwartjes."
Bruin herademde toen hij begreep, dat het gevaar voor
hem geweken was en dat de meester hem nooit bewijzen
kon, dat het de gestolen gulden was.
Dat begreep de meester ook. Hoewel hij er diep van
overtuigd was, dat Bruin onwaarheid sprak, voelde hij
zich met machteloosheid geslagen, want alle bewijzen ontbraken.
Onwillekeurig ontsnapte hem een zucht, en hij zat in
gepeins verzonken.
Bruin's bedeesdheid was thans geheel verdwenen. Brutaal
blikte hij in het rond, want niemand kon hem thans meer
iets doen. En toen zijn blik die van Dik en Harry ontmoette, kwam er een triomfantelijk lachje om zijn mond.
Maar opeens veranderde zijn overmoed in schrik en 't
was hem, of hij door de grond heenzonk. Want hij zag, hoe
Dik zijn vinger opstak en hoorde hem zeggen:
„Meester, 't is gemakkelijk uit te maken, of het de gulden is van Wim van Balen of een andere, want die van
Wim draagt toevallig een merkteken. Dat weet ik."
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„Wat zeg je daar, Dik? Een merkteken?” riep de meester verrast uit.
„Ja meester. Op die morgen waren Wim en ik het eerst
op school en omdat het zo regende, zaten we op de bank
in de veranda. Toen haalde Wim de gulden uit zijn zak en
speelde er mee en even later zat hij te proberen, of hij het
wapen er niet uit kon snijden met zijn zakmes. 't Was maar
een grap, meester, want wij praatten er over, hoe er vroeger wel mensen waren, die geld snoeiden en toen zei ik
nog tegen hem, dat daar destijds de doodstraf op stond.
Ziet u, daarom ging hij er voor de grap op zitten krassen
en wilde er het wapen uitsnijden, en toen zei ik nog tegen
hem, dat het dan een gulden zou worden met een gat er in,
een geluksgulden. En toen kwamen de andere jongens ook
en zijn we gaan knikkeren, maar ik weet zeker, dat de krassen in de gulden duidelijk te zien waren, en dat zullen ze
nog wel zijn."
Bruin werd doodsbleek.
„Ha zo, dat is een belangrijke mededeling," zei de meester.
Hij stond op en gebood Bruin hem te volgen. Allen zagen, dat Bruin geen kleur meer op zijn gezicht had. 't Zag
asgrauw.
„Jullie blijven hier wachten," gebood de meester.
Even later zagen zij hem, voorafgegaan door Bruin, het
schoolbos ingaan. Een paar minuten later kwamen zij terug.
De meester had de kleine spaarpot in de hand. Hij zette
hem op de tafel, deed het deksel open en liet het geld er
uitglijden. Allen, behalve Bruin, bogen zich voorover, om
de gulden te bekijken. Nieuwsgierig vroegen zij zich af, of
er krassen op te zien zouden zijn, want waren zij er, dan
stond Bruin's schuld onherroepelijk vast, en Harry's onschuld evenzeer.
„Het wapen ligt onder," zei Dik.
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Bruin toonde niet de minste belangstelling. Hij stond met
neergeslagen ogen bij de tafel. De meester keerde de gulden om. Het volle zonlicht viel er op.
„Ja!" riep Dik uit. „'t Is hem, 't is hem! Kijk maar
meester, de krassen rondom het wapen zijn nog duidelijk
te zien."
„'t Is hem, 't is hem!" juichte Harry. „Nu kan niemand
meer zeggen, dat ik hem gestolen heb."
De meester staarde in diep gepeins Bruin aan, die hem
niet durfde aankijken. Eindelijk sprak hij zacht:
„Ja, Harry, 't is hem en niemand kan meer zeggen, dat
jij hem gestolen hebt. Daar ben ik blij om, Harry, maar
ik ben bedroefd over Bruin. Durf jij nog langer ontkennen,
Bruin, dat je hem uit Wim's zak hebt weggenomen?"
Bruin zweeg.
„Komaan, Bruin, spreek. Ik wil antwoord hebben."
„Ik heb het gedaan, meester," klonk het zacht, bijna
onverstaanbaar uit Bruin's mond.
„Arme Bruin, ik heb medelijden met je, want je hebt heel
slecht gehandeld. Eerst heb je je toegeëigend, wat je niet
toebehoorde, rondweg gezegd heb je gestolen en ben je een
dief, en bovendien heb je nog getracht door allerlei lasterpraatjes de schuld op een ander te werpen. Ik weet niet
wat wel het ergste is. Bruin, Bruin, wat spijt het me. En
toonde je nu nog maar berouw . ."
„Meester," zei Bruin zacht, „het spijt me en ik zal het
nooit weer doen."
„Ik hoop het voor je, Bruin. En wat moet ik nu met je
doen? Moet ik het aangeven bij de burgemeester?"
Bruin vouwde zijn handen en hief ze naar de meester op.
De gevangenis was een schrikbeeld voor hem. Hij huiverde.
„0 meester, alstublieft niet," smeekte hij.
De meester dacht enige ogenblikken na. Eindelijk sprak
hij:
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„Het spijt me voor je, Bruin, maar ik ben besloten, om
het toch maar te doen.”
„O meester, alstublieft niet, alstublieft niet!" smeekte
Bruin, en ditmaal waren het geen krokodilletranen.
„Ik wil je wat vragen, Bruin," sprak de meester thans
weer op strenge toon. „Heb jij ooit medelijden gehad met
Mietje, als je haar bespotte en zelfs laag genoeg was om
haar te pijnigen?"
Bruin zweeg.
„Nee hè?" vervolgde de meester met verontwaardiging,
„en daarom zal ik het met jou ook niet hebben."
„O meester, doe het niet," vroeg Mietje smekend, want
zij had thans diep medelijden met Bruin.
„Hè Mietje, vraag jij medelijden voor Bruin, die het
nooit met jou heeft gehad? Dat is mooi van je, kind, maar
toch zal ik Bruin aanklagen . ."
„O, meester toch," smeekte Bruin snikkend.
„Maar omdat Mietje zelf mijn medelijden inroept," vervolgde de meester, „zal ik het pas doen, zodra mij de eerste
klacht van Mietje bereikt, dat je haar weer met woord of
daad, ja zelfs maar met gebaar hebt lastig gevallen. Maar
dan zal ik ook geen medelijden meer met je hebben, begrepen Bruin Boon?"
„Ja meester, ik zal het nooit weer doen."
„Dat is je geraden!"
De meester nam papier en pen en schreef een klein briefje, dat hij met de gulden in een enveloppe sloot. Hij reikte
de brief aan Bruin over en zei:
„Dit breng je regelrecht naar Wim van Balen, en je zegt
aan zijn ouders, dat jij die gulden gestolen hebt. Ga heen,
Bruin Boon!"
Bruin droop af. 't Was geen aangename boodschap, die
hij te verrichten had, maar hij was blij, dat hij er zo afkwam. Hu, de gevangenis! Hij rilde. Voortaan zou hij wel
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zorgen, Mietje met rust te laten.
Toen hij het huis verlaten had, zei de meester:
„Kinderen, je hebt goed gehandeld, alles dadelijk aan
mij te vertellen. Laten we nu afspreken de zaak verder zoveel mogelijk geheim te houden."
„Maar mijn oom en tante, en Huib?" vroeg Harry. „Die
weten allen, dat ik er van verdacht werd."
„Zij mogen het ook weten," zei de meester. „En laat nu
verder alles maar aan mij over."
De meester gaf hun de hand en de kinderen gingen
naar huis. Harry was niet weinig opgelucht.
Toen 's maandagsmorgens de kinderen weer op hun
banken zaten, ging de meester op het lage podium voor de
klas staan, en sprak:
„Kinderen, het raadsel van de gestolen gulden is opgelost. Het geldstuk is aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Wie de diefstal heeft gepleegd, is maar aan weinigen
bekend, en wij hebben elkander beloofd, zijn naam niet te
noemen, in de hoop, dat hij berouw zal tonen en zijn leven
beteren. Maar kinderen, jullie hebt een verkeerde verdacht,
en dat spijt me. Harry Harryson, kom hier."
Harry kwam en bleef bij het podium staan.
„Neen Harry, kom hier naast mij op de verhoging staan,
want je mag je door iedereen laten zien."
Doodsbleek stapte Harry op het podium.
„Geef me je hand, Harry, — zo, en kinderen, de hand,
die ik thans druk, is niet die van een dief, maar van een
eerlijke jongen. Harry, je bent het slachtoffer geweest van
heel veel lelijke lasterpraat, maar hoor goed: ik heb nooit,
zelfs geen seconde, aan je eerlijkheid getwijfeld, en er zal
nu wel niemand meer in de hele school zijn die die lelijke
praatjes gelooft. Ga maar weer zitten, Harry. — En dat
is waar ook, Mietje, juffrouw Konings, in de klasse hiernaast, heeft gevraagd of je haar even helpen wilt, om wat
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boeken te kaften. Zij zegt, dat je dat zo goed kunt."
Mietje verliet het schoolvertrek, en nauwelijks was de
deur achter haar gesloten, of de meester hernam:
„Kinderen, nu moet mij nog iets anders van het hart. Het
is niet zonder bedoeling, dat ik Mietje even uit de klasse verwijderd heb, want wat ik ga zeggen, geldt die arme,
ongelukkige stumper. Hebben jullie wel ooit gemerkt, hoe
zwak en ziekelijk zij er uitziet? Heeft het nooit je aandacht
getrokken, hoe mager en spichtig haar armpjes en beentjes zijn, en hoe ingevallen die bleke wangen, en hoe hol die
ogen staan, met zwarte kringen er onder? Dat komt, omdat
die stumper zo ongelukkig geboren is. Voor dat arme kind
bestaat er haast geen levensvreugde, en altijd, dag aan dag,
torst zij een ziekelijk lichaam. Vind je dat niet vreeslijk?"
De kinderen zwegen. Zij waren onder de indruk van
meesters ernstige woorden.
„En kinderen," vervolgde de meester na een ogenblik,
„nu is het mij ter ore gekomen, dat er sommigen onder
jullie zijn, die de wreedheid begaan, in haar bijzijn de spot
met dat ongelukkige kind te drijven. Hoe is het mogelijk! Hoe is het mogelijk! Ja, nog erger, één was er zelfs,
die er lust in had, haar te pijnigen. Is dat niet afschuwelijk? Gelukkig heeft hij mij beloofd, het niet meer te zullen
doen. Zouden jullie allen niet je best een beetje willen
doen, om het ongelukkige schepseltje een beetje levensgeluk te bezorgen? Zeg, zouden jullie dat niet willen?"
„Ja meester," klonk het als een gemurmel door de klas.
„Goed, goed kinderen. Laat mij je nu nog meteen zeggen, dat ik het niet vraag uit Mietje's naam. Zij weet er zelf
niets van, dat ik er thans over spreek. Maar wees voortaan
vriendelijk voor haar, vraag haar eens mee te spelen, ontwijk haar niet, maar behandel haar als een gewoon kind,
want dat is zij toch immers ook, al is haar rug wat krom?
Komaan, laten wij elkander beloven, dat wij allen zullen
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trachten, haar lot wat gelukkiger te maken. Wie belooft
mij dat?"
„Ik! Ik! Ik!" klonk het door de hele klas en alle vingers
gingen in de hoogte.
„Goed, kinderen, goed, dank je," zei de meester. „Ik
houd je aan je woord!"
Sedert die morgen wist Mietje niet, hoe zij het in de wereld had. Alles was voor haar anders geworden, en zij geloofde haast, in een toverwereld terecht gekomen te zijn.
Iedereen was vriendelijk voor haar en het duurde niet lang,
of zij begon haar schuwheid af te leggen en werd zo gelukkig als alle kinderen.
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HOOFDSTUK X
DIK PAST OP DE BARBIERSWINKEL
Voor monsieur Wip was het een hoogst gewichtige zaterdagmorgen, want hij was bij de burgemeester aan huis ontboden om deze gewichtige figuur te komen scheren, aangezien de burgervader door een lichte verkoudheid thuis moest
blijven.
Dat was een lastig geval voor monsieur Wip, die toch zijn
kapperszaak op zaterdag zo maar niet alleen kon laten.
Wip was er zenuwachtig van en dat werd niet beter naarmate de tijd vorderde.
Hij keek op de klok.
„Maar nu wordt het toch hoog tijd, dat ik ga," dacht Wip.
„Jammer, dat ik niemand heb, om een uurtje op mijn winkel te passen. Op den duur zal ik toch aan een knechtje
moeten vervallen. 't Gaat toch niet aan om iedere keer, als
ik even weg moet, mijn winkel te sluiten. — Wacht, ik zal
eens even aan de deur kijken, of ik niemand zie, die een
poosje op wil passen. — Aha, mooier kon het al niet
treffen. Daar zie ik Dik Trom, dat is een aardige en handige jongen, wie ik het best kan toevertrouwen."
Hij klapte hard in zijn handen, om Dik's aandacht te
trekken. Dik keerde zich om en keek rond, wie er geklapt
kon hebben. Gold het misschien hemzelf? Ja, daar ontdekte hij monsieur Wip in de post van zijn deur, en hij zag,
dat deze hem wenkte.
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Dik slenterde naar de winkel, met zijn pet achterstevoor op zijn hoofd en zijn handen diep in zijn zakken.
„Wat ik je vragen wou, Dik, zou jij niet een uurtje op
mijn winkel willen passen, terwijl ik weg ben? Dan krijg
je een kwartje van me. Ik weet, dat ik jou alles kan toevertrouwen. Wil je? Je zoudt er mij een groot plezier mee
doen."
„O jawel, met alle genoegen," zei Dik, terwijl hij zijn
hand ophield. „Geef maar vast hier."
„Wat?" vroeg Wip lachend, „moet ik vooruit betalen?"
„Ja graag," zei Dik, „dat vind ik altijd het secuurste."
Wip gaf hem het kwartje.
„Zie je," zei hij, „'t is maar voor het geval, dat er
iemand mocht komen om wat te kopen, sigaren of tabak
bijvoorbeeld, of odeur of een zalfje. Je kunt je niet vergissen, want de prijzen staan er overal op. Kijk maar, dit
zijn sigaren van twee cent, dit van drie, en verderop worden
ze duurder. De sigaretten zijn ook alle geprijsd. Klanten
om geschoren of geknipt te worden zullen er wel niet
komen, want morgen is het zondag, en dan willen zij allemaal graag op hun mooist zijn. Daarom komen zij 's zaterdags pas in de avond. Dus daar hoef je niet bang voor
te zijn."
„Bang? Waarvoor zou ik bang zijn? Inzepen kan ik als
de beste, dat weet je wel, en de stoppels zal ik er wel afraspen. Dat gaat vanzelf, als je mes maar goed scherp is.
Je laat het maar over de wangen, de kin en de hals
glijden met het scherp vooruit, en dan blijft er geen stoppeltje staan. En knippen kan iedereen wel, tot het kleinste
kind toe. Neen Wip, laat alles maar gerust aan mij over.
Alles komt terecht, hoor."
Wip lachte maar even, want hij kende Dik nog niet goed
en wist niet, waartoe hij wel in staat was. Had hij hem
goed gekend, dan zou hij de messen en scharen wel zorg143

vuldig achter slot en grendel geborgen hebben. Opeens viel
zijn blik op Dik's klompen, die door zijn veelvuldig verblijf
aan de slootkanten, om kikkers te vangen, dik onder de
klei zaten en van schrik rezen zijn haren bijna te berge.
„Maar Dik, wat zie ik! Die klompen! Dik onder de klei!
En dat in mijn mooie kapperszaak. Ik zou me schamen
voor de klanten, die misschien zullen komen. Wat ben ik
blij, dat ik dat nog zie. Trek ze dadelijk uit; ik heb wel wat
beters voor je."
Hij verdween in de andere kamer en kwam met een paar
dansschoentjes terug. Dik had goedmoedig zijn klompen
uitgetrokken, die hij in een hoekje bij de deur zette, en trok
de dansschoentjes aan, die hem vrij goed bleken te passen.
„En nu weet je alles hè?" besloot monsieur Wip.
„Jawel, ga maar gerust. Ik heb je al dikwijls genoeg in
de zaak geholpen, om er niet alles van af te weten. Ik voel
me hier als bij moeder thuis."
„Goed, goed, dan ga ik maar. Tot ziens."
Toen hij alleen achtergebleven was, liep hij de winkel
eens rond, om zich goed van de aanwezige koopwaar op
de hoogte te stellen.
„Juist," zei hij, „hier heb je de lekkere geurtjes. De prijzen staan er op. Wat, kost zo'n flaconnetje maar eventjes een rijksdaalder? Ook geen peuleschilletje! En daar heb
je de pruiken. Nou, daar zullen ze wel niet om komen, of
anders moeten ze maar wachten, tot Wip weer thuis is. En
hier zijn de zepen, en daar de tabak en de sigaretten."
Dik ging lachend in de scheerstoel zitten.
„Scheren, Wip!" commandeerde hij, terwijl hij zijn hoofd
achterover op de leuning legde. „Tjonge, 't is hier toch wel
een fijne zaak. Die Wip weet het wel."
Op dit ogenblik ging de deur op een kier, en omziende
zag hij de lachende gezichten van Piet van Dril en Jan Vos.
„Hallo, die Dik!" riepen zij.
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Dik sprong uit de scheerstoel op en deed de deur geheel
open.
„Hallo, messieurs!" riep hij met een diepe buiging, want
hij speelde nu voor monsieur Wip. „Entrez! Entrez!"
Jan en Piet gierden van het lachen en stapten de winkel binnen.
„Haha, die Dik!" riepen de jongens uit.
„Hoe wisten jullie, dat ik hier was?" vroeg Dik.
„O," zei Piet, „Wip heeft het ons zelf gezegd. We zochten naar je en toen kwamen we hem tegen en we vroegen
hem, of hij je soms gezien had. En toen zei hij, dat je een
uurtje voor hem op de winkel paste. We besloten dadelijk,
om je gezelschap te gaan houden."
Jan ging in de scheerstoel zitten en zei:
„Knippen, monsieur Wip."
„'k Zal u helpen, monsieur," zei Dik.
Hij nam een schaar in de ene en een kam in de andere
hand, trippelde op zijn dansschoentjes in danspassen om de
stoel heen en begon te knippen. De vlokken stoven in het
rond, want hij was tamelijk wild in zijn bewegingen.
Op een allerzotste wijze bootste hij het zonderlinge taaltje
van de echte barbier na.
Piet zat in een andere stoel en brulde van het lachen.
„Wat zeg je, monsieur Wip," vroeg Jan. „Spreek Hollands alsjeblieft."
„De scheiding in het midden, monsieur?"
„Ja, in het midden, tot achter in mijn nek toe," zei
Jan, die schudde van het lachen.
„Zelfs tot op het midden van je rug, als je dat verlangt,
monsieur," zei Dik, en hij knipte maar raak. De schaar
ging Jan kris-kras over het hoofd. Het zag er weldra uit
als een Zwitsers berglandschap, met hier een hoge bergrug,
daar een diepe vallei en elders de golven van een fel bewogen meer. Geen wonder, want Dik had er geen greintje
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verstand van, en eigenlijk vond hij het veel moeilijker, dan
hij gedacht had.
„Dat knapt op, Jantje," zei hij, „kijk eens in de spiegel.
Nou, wat zeg je ervan?"
„Een duinlandschap!" grinnikte Piet van Dril uit de andere stoel. „Ik zie zelfs konijnenholen, — erg natuurlijk. Ik
meende mij ook te laten knippen, maar ik zie er van af. Ik
blijf liever, zoals ik ben."
„Gelijk heb je," zei Dik. „Ziezo, Jan, dat is klaar."
„Wie?" vroeg Jan, met een blik in de spiegel, die hem
niet veel moois vertoonde.
„Wassen?" vroeg Dik, die geen kans zag, enige verbetering in zijn werk aan te brengen, want bij elke knip, die hij
gaf, scheen het wel erger te worden.
„Neen, dank je hartelijk, je moet me eerst afknippen,"
zei Jan. „Ik zie er idioot uit . ."
„Niet erger dan anders," beweerde Dik vriendelijk. „'t
Staat je heel goed zo."
„Allemaal trappen," zei Jan.
„Honderden," spotte Piet. „Je kunt er de Eiffeltoren wel
mee beklimmen."
Dik deed hem de handdoek af, die hij uitklopte en aan de
kapstok hing. „Alsjeblieft, monsieur, 't kost altijd vijftien
cent, maar omdat jij het bent, kom je er met een dubbeltje
af. U bent zeldzaam opgeknapt, monsieur, want u zag er
verschrikkelijk uit."
„Jawel," zei Jan gemelijk, die met zijn hand over zijn
bergen, dalen, golven en trappen streek, en hij keek verre
van vrolijk. „Ik zal nog geld betalen op de koop toe. Je
mocht mij wel een vergoeding geven."
„Geen sprake van," zei Dik. En zich tot Piet in de andere
stoel wendende, vroeg hij:
„U wenst? Geknipt, — of geschoren misschien?"
„Dank je hartelijk," zei Piet lachend. „Ik heb me thuis
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al geschoren en mijn haar is nog kort genoeg."
„Tjonge, tjonge, wat zie ik er bar uit," klaagde Jan, die
de wildernis op zijn hoofd voor de spiegel stond te bekijken. „'t Is meer dan erg."
„Modern is het," zei Dik, „maar daar heb jij geen verstand van."
Ha, dat verzoende Jan weer met zijn lot. Toen ging de
deur open en er kwamen twee bezoeksters binnen.
't Waren Anneke en Nelly, Diks twee bijzondere vriendinnetjes.
„Dag! Dag!" riepen zij, toen Dik hen lachend met een
buiging tegemoet trad.
„Waar is Wip, Dik?"
„Die is het dorp in," zei Dik.
„En wat is er met jou gebeurd, Jan?" vroeg Nelly, die
Jan's berglandschap in het oog kreeg.
„Niets bijzonders, Nelly," spotte Piet, die nog in de
scheerstoel zat. „Hij is alleen maar van plan de Eiffeltoren
te beklimmen en bevindt zich al onder aan de trap."
De meisjes lachten van de pret.
„Een trap met veel treden," zei Anneke.
„Zeg Dik, wat doen jullie hier?" vroeg Nelly.
„O, ik moet op de winkel passen, zolang Wip er niet is,
en Jan en Piet houden me gezelschap. Heb ik Jan's haar
niet keurig geknipt? En nu wil hij me niet eens betalen."
De meisjes lachten niet zo'n beetje.
Nelly snoof de odeurgeur op, die in de winkel hing en
zei spottend:
„Net een baantje voor jou, Dik. Hij had zijn winkel aan
geen betere handen kunnen toevertrouwen. — Zeg, wat
ruikt het hier lekker."
„O, ik zal je wel bedienen," zei Dik.
Hij greep een blauwe flacon met een elastieken bal er aan,
en bespoot met kwistige hand de hoofden der beide meis147

jes, die het heerlijk vonden. Maar juist toen de pret het
hoogste punt had bereikt, ging de winkeldeur weer open en
trad de meester binnen. Verbaasd bleef deze een ogenblik
staan om te kijken, wat er aan de hand was. Zijn komst
verspreidde niet weinig schrik onder het jeugdige vijftal.
„De meester, — o de meester!" riepen de meisjes.
Piet sprong uit zijn scheerstoel en Jan verliet de spiegel
en zij plaatsten zich aan weerskanten van Dik, die doodkalm midden in het vertrek stond.
„Hé, wat is hier te doen?" vroeg de meester streng.
„Meester," zei Dik, „monsieur Wip heeft me gevraagd,
of ik een uurtje op zijn winkel wil passen, terwijl hij' afwezig is."
„En jij, Jan en Piet, heeft Wip jullie ook uitgenodigd, om
op zijn winkel te passen?"
„Nee meester," zei Piet.
„Hoe kom je dan hier?"
„Zo maar, meester," zei Piet.
„Wat is er met jou gebeurd, Jan?" vroeg de meester,
wiens aandacht op zijn bergen en dalen viel.
„Dik heeft mijn haren geknipt," zei Jan zacht.
't Kostte de meester moeite, om zijn lachen te bedwingen, maar 't gelukte hem toch. Hij wees met zijn vinger
naar de deur en zei op strenge toon:
„Dus jullie bent hier ,zo maar' gekomen? Dan zou ik
ook ,zo maar' weer vertrekken. Mars, de winkel uit!"
Jan en Piet verdwenen op een drafje en zij waren blij,
toen zij er uit waren.
„En dan zie ik daar nog twee meisjes ook," zei de meester. „Komen jullie eens hier. Ha, dat zijn Anneke en Nelly.
Wat komen jullie hier doen? Ben je misschien hier ook
,zo maar' gekomen?"
„We zijn hier nog maar pas en ik moet een stukje cocoszeep van een dubbeltje halen voor moeder."
148

Tegelijkertijd toonde zij het dubbeltje om te bewijzen,
dat zij de waarheid sprak.
„En jij Nelly?"
„O meester, ik ging maar voor gezelschap met Anneke
mee."
„Zo. Welnu, Dik, help Anneke dan aan een stukje cocoszeep van een dubbeltje."
Na enig zoeken vond Dik het gevraagde, en na betaald
te hebben, verlieten zij overhaast de winkel.
„Dik," zei de meester, „geef mij tien sigaren van drie
cent, dáár uit dat kistje."
Dik deed ze in een zakje en nam het geld in ontvangst.
„Dag Dik! Geen dwaasheden, hoor."
„Dag meester! Neen, meester."
„Ja, ja," mompelde meester, toen hij buiten was. „Dik is
een beste jongen, ondanks al zijn kwajongensstreken. Maar
de keuze van Wip, om juist hem de winkel toe te vertrouwen, is niet bijster gelukkig. Hij kent Dik nog niet goed."
Dik was intussen geheel alleen in de winkel achtergebleven.
Hij nam een lange stoffer en veegde de afgeknipte haren
van Jan bij elkaar, en hij moest lachen als hij er aan dacht,
hoe bespottelijk zijn vriend er nu uitzag. Nauwelijks had hij
ze opgeveegd en in een emmertje gedaan, dat voor dat doel
in een verborgen hoekje van de winkel stond, of de deur
ging open en de lachende gezichten van Jan en Piet werden weer zichtbaar.
„Is de meester weg?" vroeg Jan.
„Wat een vraag," zei Piet. „We hebben hem zelf naar
zijn huis zien gaan."
„Wat kwam hij hier eigenlijk doen? Had Wip hem
gestuurd, om een oogje in 't zeil te houden?"
„Wel neen," zei Dik, „hij kwam sigaren kopen. Fijne
hoor."
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„Ha, daar komen Nelly en Anneke ook weer terug. —
Dag! Ja, kom maar gerust binnen, de meester is afgereisd.”
„Wat een schrik, toen hij daar opeens binnenkwam," zei
Nelly.
„Je ziet er nog bleek van," zei Dik.
„Bleek? Dat komt nog van toen we in Amsterdam woonden, maar ik begin er toch al wat beter uit te zien, dat
zegt iedereen."
„Zeg," zei Dik, die een grappige inval kreeg, „ik kan
je wangen in een ogenblik net zo rood maken, als je maar
hebben wilt. Kom maar hier, voor de spiegel."
Hij haalde een doosje uit een vitrine en stak er de top van
zijn wijsvinger in.
„Jij? Ben jij zo'n duizendkunstenaar?" vroeg Nelly lachend, maar toch een beetje weifelend, want zij vertrouwde
Dik maar half.
„Kom maar gerust hier," zei Dik. „Je zult eens zien, hoe
mooi je wordt."
„Net zo mooi, als de bovenverdieping van Jan," spotte
Piet, maar hij was toch even nieuwsgierig naar hetgeen
Dik ging doen als de anderen.
„Heus geen kwaad doen, hoor Dik!" waarschuwde Nelly.
„Heus niet, ik ga je mooi maken," beloofde Dik.
Hij smeerde een tipje op Nelly's nog altijd wat bleke
wangen, en wreef dat uit, daarbij hoe langer hoe groter cirkels beschrijvende. Nelly kreeg prachtige, rode koontjes.
„Kijk eens," riep Nelly verrast uit, terwijl zij met verbazing haar beeld in de spiegel bekeek, — „kijk eens, wat
die Dik doet! Hoe weet jij dat allemaal toch?"
„0, monsieur Wip heeft dat eens voor de grap bij zichzelf gedaan op een keer, toen ik hem geholpen had. Toen
heeft hij mij laten zien, hoe toneelspelers doen, als zij moeten optreden. Dan verandert een jonge dame zich wel in
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een oude, als dat zo te pas komt, en jonge mannen worden
grijsaards. Nou, Nelly, wat zeg je er van? Ben je nou
niet mooi?"
Nelly stond te springen voor de spiegel.
„Prachtig! Prachtig!" riep zij uit.
„Precies een paradijsvogel," spotte Piet. „Dik heeft er
veel te veel opgesmeerd."
„Nou ik, Dik," vroeg Jan.
„Och wat, jij ziet er al idioot genoeg uit," lachte Piet.
„Wou je 't nog erger maken? Je moeder zou je niet kennen, als je thuiskwam."
„Een idioot, die het zegt," pareerde Jan.
„Neen, jij niet, Jantje," zei Dik. „Ik ga nu mijn eigen persoontje mooi maken. Dat moet je zien."
Hij legde wat rood op zijn wangen en smeerde dat met
zijn vlakke hand gelijkmatig uit. Allen stonden lachend
naar hem te kijken, maar toch wierp Nelly tussen de bedrijven door telkens een blik in de spiegel, want zij vond
zichzelf bijzonder mooi.
„Kijk, nu neem ik deze stift en maak daarmede mijn
wenkbrauwen pikzwart . ."
„Hahaha!" lachten allen, en Piet zei:
„Je wordt helemaal onherkenbaar, Dikkie."
„Zal nog wel erger worden," profeteerde Dik. „Een klein
beetje zwart, heel flauwtjes, onder de ogen, dat maakt je
ouder, zegt monsieur Wip, — zo, — zie je wel?"
„Ja ja, o, die Dik!" joelden de meisjes, want zij werden
meer en meer opgewonden onder Diks schminkpartij, en
de jongens hadden er ook verbazend veel pret over. Zij
zaten maar te lachen.
„En nu nog een zwart streepje aan weerskanten van mijn
neus," vervolgde Dik.
Hij voegde de daad bij het woord, en zag er nu inderdaad veel ouder uit, dan hij was.
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„Wat een raar kereltje word-je,” zei Anneke, die Dik niet
weinig bewonderde en zo lachte, dat zij bijna niet tot bedaren kon komen.
„Als je je pet niet ophad," zei Piet, „dan zou je haast
onherkenbaar wezen, maar dat ding, met de klep naar
achteren, verraadt je dadelijk."
„0, maar die pet gaat ook af, wacht maar," zei Dik.
„Eerst nog wat anders."
Hij haalde een doos te voorschijn, en zocht er iets in.
„Jakkes, wat zijn dat voor harige dingen?" riep Nelly uit.
„Snorren en baarden," zei Dik. Hij nam er een lange,
grijze baard uit en deed die aan.
„Ha-ha-ha!" joelde het troepje, dat zich kostelijk amuseerde. En Anneke riep:
„Nou ben je net sinterklaas!"
„Ha-ha-ha-ha, ja, precies sinterklaas!"
„Doe mij er ook eens een aan?" vroeg Jan.
„En mij ook!" schreeuwde Piet opgewonden.
„Hier Jan, nou ben jij Blauwbaard, en deze is goed
voor Piet, dan is hij de Vliegende Hollander!"
„Ha-ha-ha!" juichten de jongens, en zij sprongen als dollemannen in het rond.
„0 die Dik, die Dik, ha-ha-ha-ha, wat een grapjas toch!"
lachten de meisjes.
Eindelijk nam Dik de baarden weer in beslag en borg
ze in de doos. Na enig zoeken vond hij een sierlijk, klein
zwart snorretje.
Hij nam een flaconnetje lijm, smeerde daarvan wat op
zijn bovenlip en plakte het snorretje er stevig op.
Toen bereikte de vreugde van de anderen het toppunt,
want het snorretje stond Dik zo keurig, of het daar gegroeid was.
„Nu ben je totaal onherkenbaar!" riepen de meisjes gierend van 't lachen uit, en Jan was dat met hen eens.
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„Op je pet na!” zei Piet.
„Weg dan met dat ding," riep Dik uit, die in lang niet
zoveel plezier had gehad.
Hij trok haar van zijn hoofd en wierp haar in de hoek
bij de deur, waar zijn klompen stonden. Toen begaf hij zich
naar de afdeling pruiken.
„Hier heb ik een bijzonder mooie, grijs van kleur en met
lange haren.
Met een behendige beweging trok hij hem over zijn
hoofd, en vertoonde zich zo aan zijn bewonderaars.
Een vervaarlijk gelach vulde de barbierswinkel. Zij konden haast niet tot bedaren komen. Dik zag er dan ook
allermalst uit, met zijn rode wangen, zijn zwart kneveltje
en die lange, grijze pruik.
„Neen, neen, Dik, die staat je niet," riep eindelijk Anneke uit, toen zij weer praten kon.
„Niet?" vroeg Dik, terwijl hij de pruik van zijn hoofd
trok. „Deze dan?"
„Ha ja, ja, ja!" klonk het van alle kanten. „Precies Wip!
Precies Wip!"
Dik had een zwarte pruik opgezet, die getooid was met
een zwierige kuif. Wip had hem zelf gemaakt en zijn eigen
haardos tot voorbeeld gekozen.
„Nou ben je op en top een kapper, Dik," zei Piet van
Dril.
„Komaan, nu ga ik mijn toilet voltooien." Hij liep naar
de kapstok en trok de witte jas van monsieur Wip aan.
Inderdaad zou niemand in hem thans Dik Trom meer herkend hebben. 0, o, wat hadden zij een pret. Dik zelf niet
het minst, maar hij vertrok geen spier van zijn gezicht.
Hij hing ten slotte nog een kam in zijn kuif, zoals hij Wip
wel had zien doen.
„Ha-ha-ha-ha!" lachte Piet van Dril. „Als er nu maar
eens een klant kwam."
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Jan opende de deur en keek naar buiten.
„En als er nu echt eens een kwam!" riep hij juichend
uit. „Dik, daar komt een nieuwe klant aan. Hij is al halverwege de markt. Oho, jongens, ik smeer hem, hoor, 't
is Flipsen!"
Jan verdween vliegensvlug uit de winkel en bracht zich
door de achterdeur in veiligheid.
Piet vloog ook haastig overeind.
„Wat zegt hij?" riep hij verschrikt uit. „Is Flipsen op
komst?"
„Ja," zei Dik kalm.
In een ommezien was toen ook Piet verdwenen, en de
twee meisjes renden hem achterna.
„0, o!" gilden zij. „Flipsen komt! Flipsen komt!"
Dik bleef alleen over. Hij wachtte kalm af, wat er nu zou
gebeuren.
Flipsen stapte de scheerwinkel binnen. Er moest stellig
iets gebeurd zijn, dat hem geweldig uit zijn humeur had
gebracht, want zijn wenkbrauwen hingen hem diep over de
ogen, hij had rimpels in zijn voorhoofd, en zijn mondhoeken waren zo laag naar beneden getrokken, dat de punten
van zijn knevel bijna de kraag van zijn jas raakten.
Zonder op of om te kijken en zelfs zonder te groeten liep
hij regelrecht naar een van de scheerstoelen en liet zich
daar met een plof neervallen.
„Scheren!" gebood hij met schorre stem.
Hij had niet eens gezien, dat Wip afwezig was en zich
had laten vervangen door een ander.
Buiten loerden vier paar ogen nieuwsgierig en vol spanning door de winkelruit. Wat zou er nu gaan gebeuren?
Zij zagen hoe hij de grootste handdoek uitzocht, die hij
maar vinden kon, en hem Flipsen omsloeg. Zij stootten
elkander met de ellebogen aan en Anneke fluisterde:
„Zou hij Flipsen heus gaan scheren? 0, die Dik toch!"
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„Ik geloof het gerust,” grinnikte Piet.
Flipsen had zijn hoofd achterover gelegd op het leren
kussen, dat daarvoor bestemd was. Dik trok de handdoek
stijf aan onder de kin van de klant en bond snel de twee
einden aan de achterkant van de stoel vast.
„Heila, Wip, ik stik haast," riep Flipsen. „Niet zo trekken! En bind je me vast? Waartoe is dat nodig? Ik moet
toch geen kiezen laten trekken!"
Flipsen verkeerde dus nog in de mening, dat hij met Wip
zelf te doen had.
Dik lachte en hurkte achter de stoel, waar hij de beide andere punten van de handdoek greep en die ook stevig
om de stoel bond. Flipsen kon nu geen vin meer verroeren. Zijn armen en benen zaten als in een ijzeren klem.
„Ben je gek, Wip, wat haal je nu voor kunsten uit? Allo,
maak mijn benen los, zo zot heb ik het nog nooit beleefd.
Maak los, zeg ik je!"
Maar Dik stoorde er zich niet aan. Hij had niet het minste gevaar meer te vrezen, want hij had de knopen secuur
vastgelegd.
Hij liep naar het petroleumstel, want daarop stond altijd
een keteltje boven een klein vlammetje, goot het warme
water in een bekken, doopte er de kwast in en drukte hem
diep in de zeeppot.
Maar nu stond hij zo, dat Flipsen hem wel zien moest.
„Hé, jij bent Wip niet," riep de veldwachter op nijdige
toon — „maar wat drommel, wie ben jij dan?"
Dik draaide de kwast nog eens stevig in de zeeppot rond
en begon Flipsen doodkalm in te zepen.
„Kijk eens," grinnikte Piet, „hij zeept hem in!"
„Hoe durft hij!" fluisterde Anneke, want zij was er van
overtuigd, dat dit nooit goed kon aflopen, en Dik was haar
beste vriend.
„Maar ik ken jou!" schreeuwde Flipsen, die steeds nij155

diger werd, „wat duivel, je lijkt op iemand, die ik ken.
Allo, spreek lummel, wie ben jij? En maak mijn benen los,
dadelijk, zeg ik je!"
Dik maakte een buiging en zeepte ongestoord voort. Het
schuim lag Flipsen duimendik op zijn gezicht.
„Ik ben de nieuwe bediende van monsieur Wip."
„Nieuwe bediende! Nieuwe bediende!" schreeuwde Flipsen, die zich in allerlei bochten kronkelde, om zich van
zijn boeien te ontdoen. „Je bent een nog groter gek dan je
ba . ."
Floep, daar verdween Diks kwast diep in Flipsen's mond,
tot aan het zachte gehemelte toe.
Het viertal voor het raam kromp in mekaar van het
lachen.
„Floe — floe — ch — ch — floe — floer blies Flipsen, om zich van het schuim te ontdoen, waarvan Dik zijn
mond rijkelijk had voorzien. En het duurde lang, eer hij
weer een woord kon uitbrengen. Maar hij werd hoe langer hoe meer onder het schuim bedolven. Dik zeepte zijn
neus in, zijn voorhoofd, zijn oren, ja eindelijk zijn hele
hoofd, zodat dit er eindelijk uitzag, als het hoofd van een
sneeuwpop.
Dik genoot met volle teugen. Ha, nu kon hij hem het onverdiende pak slaag betaald zetten, dat Flipsen hem onlangs gegeven had, en hij deed het met hetgrootste genoegen. Zijn aartsvijand zou er geen ongeluk van krijgen. Eindelijk zat diens hoofd duimendik onder het schuim.
„Zou ik hem nu nog scheren ook?" dacht Dik met een
lachje. „Neen, dat zal ik maar niet doen. Ik zou hem zeker
in zijn gezicht snijden, en 't is al mooi genoeg zo."
„Houd floe, floe, houd op," schreeuwde Flipsen, die zich
in allerlei bochten kronkelde, om los te komen. En plotseling bekroop hem de vrees, dat hem wel eens een ongeluk
kon overkomen, want die nieuwe bediende was blijkbaar
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niet goed bij zijn verstand. Wie zeept nu iemands hele hoofd
in, als hij geschoren moest worden. Hu, hij beefde bij de
gedachte, dat die bediende weldra het mes ter hand zou
nemen en hem wie weet wat zou doen. En in zijn angst
spande hij zich zo geweldig in om aan dat vreselijke gevaar te ontkomen, dat Dik de handdoek een beetje hoorde
kraken. Of was het misschien de stoel?
Maar op hetzelfde ogenblik klonk hem een schel gefluit
in de oren, en toen nog eens, en nog eens. Ha, dat deed Piet,
om hem te waarschuwen, dat er gevaar dreigde. 't Was
het tussen hen afgesproken signaal, om elkander op een of
ander gevaar opmerkzaam te maken. Zij floten het op hun
vingers. Dik begreep dadelijk, wat er aan de hand was:
monsieur Wip was natuurlijk in aantocht. Dadelijk wierp
hij de scheerkwast neer, schopte zijn dansschoentjes uit,
hing de witte jas aan de kapstok, trok de pruik van zijn
hoofd, liet het snorretje maar zitten, omdat hij het niet
gauw genoeg los kon krijgen, schoot in zijn klompen, zette
zijn pet achterste-voren op en rende achter Wip om de
deur uit, juist toen deze de winkel binnentrad.
„Help! Help!" riep Flipsen in doodsangst. „Help mij!
Verlos mij!"
Wip keek Dik verbaasd na.
„Maar Dik Trom, wat doe je nu, wat is er!" riep hij Dik
na.
Maar Dik keek niet op of om en rende voort, zo hard
hij kon.
„Gelukkig, dat ik hem vooruit heb laten betalen," dacht
hij, „want ik zou nu mijn kwartje vast niet meer gekregen
hebben."
„Wat?" schreeuwde Flipsen, „Dik Trom, zeg je! Ben jij
Wip? 0, die satanse jongen, die rakker!"
Wip staarde met opengespalkte ogen naar de sneeuwpop
in de scheerstoel.
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„Wat is hier gebeurd?” riep hij uit. „Wie is u?"
„Ik? Ik ben Flipsen. Ha, die satanse jongen! Maak me
los, Wip, onmiddellijk! Die brutale rakker heeft me, voor
ik er erg in had, aan handen en voeten gebonden en mijn
hele hoofd ingezeept. Maak me los, zeg ik je . ."
Flipsen kreeg haast een ongeluk van woede.
„0, wat een toestand, wat een toestand. Ik zal u direct
losmaken, maar laat ik u eerst van dat overtollige schuim
ontdoen. Ah, ik zal die Dik Trom wéér vragen, of hij een
uurtje op mijn winkel wil passen. Wie had clát nu kunnen denken?"
„Omdat je hem niet kent," bromde Flipsen. „Maar ik
zal hem wel krijgen."
Intussen had Dik zich uit de voeten gemaakt, zo hard hij
lopen kon, tot hij op de hoek van de markt Nelly, Anneke,
Jan en Piet inhaalde.
„Lopen, Dik lopen!" zei Piet. „Als Flipsen loskomt, —
nou!"
Dik rende voort, omstuwd door de anderen, en weldra
had hij zijn huisje bereikt, waar juist de veearts uit zijn rijtuig was gestapt, om eens naar de ooievaar te gaan kijken.
Maar nauwelijks zag hij Dik, of hij begon te schateren van
het lachen.
„Hahaha, wat zie jij er grappig uit met die kleuren op
je wangen en dat snorretje op je lip. Ha-ha-ha, wat is er
met jou gebeurd, Dik?"
„Ik heb een uurtje op Wip's winkel gepast, terwijl hij afwezig was," zei Dik. „Maar toen hij thuiskwam, kon ik er
dat snorretje zo gauw niet afkrijgen. Toen had ik een beetje
haast."
„En kijk Nelly eens, mijnheer," grinnikte Piet.
„Ha-ha, ook al gegrimeerd. Nu begrijp ik er alles van
Dik. Toen Wip thuis kwam, heb jij zeker overhaast de
vlucht moeten nemen, hè?"
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„Een beetje wel, mijnheer. Komt u naar de ooievaar kijken?”
„Ja. Hoe maakt hij het? Hahaha, wat zie je er koddig
uit!"
„Best, mijnheer. Ga maar mee."
Zij liepen naar het schuurtje en vonden daar de vogel op
de grond liggen.
„Hij heeft zeker willen vliegen, maar is gevallen, omdat
zijn poot nog gespalkt is en hij dus nog niet staan kan,"
zei de dierendokter.
„Dat denk ik ook," zei Dik.
De veearts tilde de vogel op en legde hem op de kist.
„Hè, hè, die is zwaar," zei hij. „Je hebt hem vetgemest,
Dik. Komaan, ik waag het er op, om de zwachtel er af te
doen, en ik ben benieuwd, of zijn poot weer aangegroeid is."
Alle vier stonden zij om de veearts en keken nieuwsgierig naar alles, wat hij deed. De zwachtel werd losgemaakt
en afgewikkeld, tot eindelijk de spalkhoutjes los op de
grond vielen. De veearts betastte de poot en zei eindelijk:
„'t Is gelukt, Dik. Zijn poot is weer zo goed, als hij ooit
geweest is."
„Kan hij nu weer lopen, mijnheer?"
„Een beetje wel, maar zijn poot zal nog wel wat stijf zijn,
doch dat wordt elke dag beter. Komaan, zwartrok, maak
jij eens een wandelingetje door de schuur."
Hij zette hem op de grond, en tot Diks grote blijdschap
zag hij, dat het dier met kleine pasjes en uiterst voorzichtig
rondstapte.
Dik rende de schuur uit en zijn huis binnen.
„Moeder, moeder, kom eens gauw kijken, mijn ooievaar
kan weer lopen!" riep hij haar toe.
Maar moeder sloeg haar handen in mekaar, toen zij Dik
zag met die wonderlijke kleuren op zijn gezicht en een
zwart snorretje onder zijn neus.
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„Kind,” riep zij uit, „wat is er met jou gebeurd? En waar
komt die snor zo gauw vandaan?"
En Trom, die toevallig thuis was, staarde hem ook in de
grootste verbazing aan en zei, terwijl hij vlokjes haar uit
zijn bakkebaardjes plukte:
„Griet, die Dik is toch een bijzonder kind en dat is-ie!"
Maar Dik was alweer weg, terug naar de schuur, waar
de ooievaar bezig was, de laatste kikkers van Diks voorraad te verslinden.
Toen de allerlaatste verdwenen was, vroeg Dik aan de
veearts:
„Zou hij nu alweer voor zichzelf kunnen zorgen, mijnheer?"
„0 ja, zonder twijfel," was het antwoord.
„Dan geef ik hem de vrijheid," zei Dik.
Hij zette de deur open en de ooievaar trippelde naar
buiten. Daar keek hij een ogenblik vergenoegd rond, sloeg
de vleugels uit en verhief zich in de lucht.
„Adieu! Adieu!" riepen zij allen, terwijl zij met de ogen
de grote kringen volgden, die hij boven het dorp beschreef.
„Adieu! Adieu!" riepen de kinderen.
„Klepperdeklep! Klepperdeklep!" klonk zijn groet terug
hoog uit de lucht.
Eindelijk konden zij hem niet meer zien . . .

EINDE
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In dezelfde serie verschenen:
C. jOH. KIEVIET

DII( TROM
en zijn Dorpsgen oten
In dit boek krijgt Oik Trom nieuwe buren
en het enig kind van Elswater, Nellie, is
blind. Natuurlijk spelen Bruin Boon, de
zondebok, FIipsen de Veldwachter en de
Vrek weer een belangrijke rol.
Het hoogtepunt is weI het circus en het
schoolreisje, maar het heerlijkst vindt Oik
het, als de professor zegt, dat zijn blinde
vriendinnetje weer spoedig zal kunnen zien,
een gelukkig slot van dit onderhoudende
jongensboek.

C. jOH. KIEVIET

Het tweede hoek: van

DII( TROM
en zijn Dorpsgenoten
Dik is aI een hele knaap geworden. Oat hij
veel van dieren houdt, is bekend genoeg en
dat hij een VOOI keur voor de viervoeters
heeft weten we ook. Wie kan er zo goed
ezeItje rijden als hij?
Ook de paarden hebben zijn belangsteIIing
en er zijn weinig jongens in het dorp, die
zo goed ermee kunnen omgaan en die zo
goed een wagen kunnen besturen als Dik.
Oat vinden de heren OenappeI en Vlerk
maar wat prettig. Een rijtoer met een koddig slot is er het resultaat van.
Later gaan ze naar Amsterdam en ontmoet
Dik in Artis de grote olifant weer uit het
circus en wie zit er weldra boven op zijn
rug, tot ieders schrik ... ?
Dik. .. natuurlijk, want durf heeft hij genoeg!
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