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Wie in onze dagen een kinderwerkje uitgeeft ,kan wel
niet altijd meer met recht wggen, dat hij "in eene bestaande behoefte voorziet." Er wordt tegenwoordig niet weinig geleverd op 't gebied der kleine-menschen-literatuul',
en ik zou haast durven beweren, dat iedere week, zoo
niet iederen dag bijna iets nieuws in dit genre 't licht ziet.
De persen zweeten er van.
Maar niet ieder, die door stand, betrekking of om Wat
andere redenen zich geroepen acht, voor kleinen te schrij
ven, heeft bij die roeping ook de verkiezing. En wie,
d is het dan ook maar ter loops, kennis maakt met die
lange en bonte reeks van kindergeschriften ,zal al spoedig
tot de overtuiging komen, dat ook hier niet alles goud is,
wat er blinkt, dat er veel valsch goud is, dat schittert
en flikkert, ook veel koper en gele legpenningen, die gl aag
voor dukaten zouden willen doorgaan.
Aan goede kinderboeken is en blij ft daarom bij al d ieu
overvloed nog wel wezenlijk behoefte.
Want een goed kinderwerkje te schrijven, is geen gemakkelijk ding. 't Is niet gemakkelijk, den rechten kindertoon te treffen, zonder in kinderachtigheden te vervallen,
niet gemakkelijk, de aandacht der kleinen te boeien en op
gepaste wijze 't nuttige en leerzame met het aangename
te vereenigen.

IV

Nu komt het mij voor, dat de schrijver der hier volgende vertelIir.gen, waarvan ik de vijf eerste afgedrukte
bladen voor mij heb, over 't geheel zeer goed aan de
gestelde voorwaarden heeft voldaan.
't Zijn verhalen, samenspraken, schetsen uit de dierenwereld, die hij geeft. De stof is dus voor 't kiud, dat
nauwer nog dan wij met die wereld in betrekking staat,
goed gekozen, en vorm en inkleeding zijn, mijns inziens,
uit muntend. De dialoog is los en levendig, de vertellingen
van 't Paard en den Ezel, van de Muis ..... maar ik schrijf
geen breede aanbeveling. Er is wijn, die geen krans behoeft; er zijn boeken, die men niet behoeft aan te prijzen.
Ik wenschte slechts met dit korte woord op dEzen eersteling van een tot hiertoe nog slechts in kleinen kring
bekend geworden autpur de aandacht te vestigen. Eens
in handen genomen, bepleite het lieve boe!,je verder zijne
eigen zaak! Het zal en moet zijn weg "el vinde:J.
Groningen,

Maart '69.

J. J. A.

GOEVERNEUR.

VOO RB E RI C H T.

Schiller zegt aan het slot van zijn
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Der spielende Knabe:"

118piele! Bald wird die Aróeid kommen, dil! hagre , die ernste ,
Und der gebietenden Pjlickf. mangeln die Lust und die Mufk!"
Met het oog op die regelen heb ik altijd een meêwarill'en blik
geslagen op die kinderen, welke van 't oo!(enblik af aan, dal, ze
blijken gaven van eenige ontwikkeling, in 't gareel der wetenschap gespannen werden.
Arme kinderen! Hoe weinig poëzie ligt er dan niet in den opgang
van uw leven, - hoeveel koud levensproza waait u dan in uwe
levenslente niet tegen!
'k Weet wel, de tijden zijn voorbij, dat een Hans door zijn
domheid voortkomt, - 'k weet wel, de voortgaande beschaving
doet steeds i(rooter wordende eisrhen; maar wie zijn kind vormen
wil tot iemand, die door zijne talenten in de wereld vooruitkomt,
waarlijk, hij slaaL m. i. den verkeerden weg in, als hij reeds zoo vroeg
mogelijk begint, dat kind te midden der wetenschap op te sluiten!
Nog jong, nog kind zijnde, is hij reeds een wetenschappelijk
suffer, ondragelijk in de samenleving, ongeschikt om, met zijne
talenten tot welzijn zijner medemensrhen te woekeren 1- Daarom,

,,8piele! Bald wird die Arbeid kommen, die hagre , die ernste,
Und der gebietenden Pjlickt mangeln die Lust und die Mutk I"
't Is evenwel verre van mij, dat ik de wetenschap geheel op
ZIjde zou willen schuiven, integendeel ik sta haar voor; maar ik
teeken alleen protest aan tegen het geestdoodende van wetenschap
en altijd wetenschap!

VI

Neem het mij niet kwalijk; maar het werk van den opvoeder
vergelijk ik graag met het werk eener moeder, die een groot
deel harer zorgen wijdt aan de lichamelijke opvoeding van haar
kroost. Zie, ze weet het wel, dat tIe avo!ldboterham een dege.
lijke en voedzame spijs is; maar zoo'n boterham is op den dUllr
zoo eentonig, zegt ze, ik zal de kinderen nu en dan zoo eens op
eenig onschadelijk en tegelijk voedzaam gebak onthalen I
~'Ie dunkt, zoo moet de opvoeder ook doen. Ook hij moet
zeggen: "wetenschap is wel goed; maar wetenschap en altijd we·
tenschap is op den duur wel wat eentonig, ik wil mijn kweeke.
ling ook eens eene onschadelijke maar toch niet geheel onvoedzame
versnapering op het gebied des geestes toedienen ,"
Zonder mij nu een model.opvoeder te noemen, had ik toch di~
doel voor oogen, toen 'k de hier in een bundeltje saamgevatte
vertelIingen den kinderen voordroeg. Ze hoorden ze graag, dat
's waar; maar of ze nu bij scheikundig onderzoek van het opvoedend en ol'voedkundig publiek genoegzaam voedende deelen zullen
blijken te bevatten, dat niemand aarzelen zal, ze hunnen kweeke·
liugen als een versnapering des geestes voor te leggen, dat is
mij niet gegeven te beoordeelen!
'k Zal het evenwel toch wel te weten hmen, omdat de uit·
gever de naast betrokken persoon is in het oordeel van het publiek.
Mocht ik nu van hem te weten komen, dat mijne vertellingen
wel ontvangen zijn, 't zal me genoegen doen ten opzichte van den
uitgever, - 't zal voor mij zei ven een streelend gevoel zijn te
weten, dat ik iets dragelijks, iets goeds, iets vroolijks voor het
jonge volkjen geleverd heb.
Spreekt uit een min gunstig debiet een ongunstig onthaal, eeu
afkeurend oordeel over 't geen ik leverde, -welnu men vergeve het
mij dan, dat ik der jeugd aangenaam en nuttig wilde zijn, omdat
ik...... het jonge volkjeu lief heb!

Hazerawoude ,
.April 1869.

P. I•.
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HET PAARD EN DE EZEL .

• Zoo langoor, ben je daar weêr?"
«"J a broeder, mijn werk is voor van daag weêr afgeloopen !""

"Zoo, maar als je me een groot pleizier wilt doen, noem
me dan .asjeblief niet meer broer/er; want dan kan het varken ook wel .broer" beginner. te roepen. en 'k moet je zeggen, dat ik niets op de familie van jelui beiden gesteld ben!
Verbeeld-je me, wat een brutaliteit, zoo'n leelijke, grauwe
ezel, die zooveel kleiner is dan ik hen, en die haast tweemaal grooter ooren heeft dan ik heb! Zoo'n ezel met zijn
luie heenen, die nergens anders gOlJd voor is, dan om te
trekken en een pak slaag te krijgen, zegt daar • broeder"
tegen ..... "

,,,,Zegt daar broeder tegen een paard, dat zulke mooie
pooten, staart, manen en kleur heeft; maar dat toch n:Jg
zoo dom is om zich meer dan eens aan denzelfden steen te
stooten! m,
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, Wat zeg-je daar P Ben ik dom P Ikke P"
"HJa, ja, ik de ezel, bijgenaamd Langoor, Kees of Grauwtjen, ik zeg jou, het mooie paard, dat je verschrikkelijk
dom ben!""
,Nog wat?"
• HZeker, en dat je onvoorzichtig ben ook !""
.~og wat P"
."Och, als 'k nu eens wilde, dan zou ik nog wel meer
k:unnen opnoemen, maar 'k bewaar liever den vrede !""
.t Is wat moois, dat scheldt mij uit voor .broer" en zegt.
dan nog dat ie niets liever dan den vrede bewaart!"
"t;u ja, zeker; maar in plaats van te kakelen, deden
we beter elkander duidelijk te maken, dat we van één familie.geslacht zijn!''''
fI~U, al:; jij daar kans toe ziet, ga dan je gang!"
",Met alle pleizier! Hebt gij gespleten hoeven P""
• Ik? wat vraag is dat? Hoe zou men dan hoefijzers
aan mijn pooten kunnen slaan!"
•. Nu. precies, en zulke pooten heb ik ook!""
Onderwijl de ezel dit zeide, lichtte hij zijn poot op en liet
dien aan het paard zien. - Gij zult zeker toch wel al begrepen hebben, dat we hier een gesprek afluisteren tusschen
een paard en een ezel?
HMijn kop, de groote ooren er niet bijgerekend, zou,
als hij de kleur van den uwen had, precies een paardekop
zijn. We hebben allebei evenveel tanden en kiezen en beiden eten we hetzelfde voedsel, ten minste, als ik het maar
krijgen kan. - Toen je jong was, heette je 'mdM, en zoo
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noemde men mij ook. - Zie je wel, dat we tot dezelfde
familie bebooren pu"
Hoeveel tegenzin het trotsche paard er ook in had het
te bevestigen, ontkennen kOIl hij 't toch niet, zoodat hij
dan maar besloot voortaan in de weide en op den stal, zich
den naam van broeder, hem door den ezel gegeven, te laten
welgevallen. Ja, het paard ging nog verder; ·want hoe meer
het kennis met den ezel maakte, hoe meer het merkte, dat
on~ grauwtjen toch zoo dom niet was, als hij er wel uitzag. - Zoo was 't eens een regenachtige zondag, midden
in den winter, en beiden hadden niets te doen dan te eten,
te drinken en zoo nu en dan eens door het bestoven stalraam naar buiten te kijken.
,,'tIs toch recht vervelend," begon het paard, .zoo'n heelen
zondag op stal te moeten staan. Ik wenschte wel, dat het
maar mooi weder was, dan had de boer mij zeker voor zijn
wagentje gespannen om met zijn vrouw naar de kerk te rij.
den. En kijk, dat is mijn grootste pleizier; want als de
baas mij dan bij Flip, den stalhouder, uitspant, dan ko·
men er dadelijk menschen bij, die mij streelen en allerlei
mooie dingen zeggen. Nu sta ik mij hier ellendig te
vervelen !"
g 1/ En ik ben blij, broertje, dat het zondag is en 'k stilletjes op sIal kan blijven! En nu ben je zoo graag op het
rijden, doch wacht maar, je zal ook wel eens naar een stillen en regenachtigen zondag verlangen, geloof me vrij !""
"Och kom, zoo zit je altijd te leuteren! Je gelooft toch
niet, dat men mij, als ik ouder word, anders zal behan-
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delen dan men nu doet? Kom, kom, allemaal praatjes voor
de vaak."
• /k Wil het hopen, broeder, maar ik vrees, ik vree~!
En als je gezien hadt, wat ik gezien heb, dan zou je ook
wel anders praten I''''
.Je schijnt dan in je leven al heel wat geûen te heb·
ben," antwoordde het paard .
."Ja, heel wat, broeder! Als 'k je er een pleizier mee
doen kan, dan wil 'k wel een en ander uit mijn leven ver·
tellen, dat verkort den tijd ook nog !""
.Nu, mij goed, ga·je gang!"
De ezel kuchte een paar malen en begon aldus:
.. Ik ben geboren in Spanje, waar ik vlug ben en.de mensch
zeer lui en traag is. - Mijn meester, een luie marskramer,
gebruikte .mij om zijn glaswaren van de eene plaats naar
de andere te brengen. Slaag gaf hij mij nooit; want al liep
ik nog zoo langzaam, 't was hem geloof ik nog te gauw.Kwamen er rijke dames en heeren om boven van den top
eens hoogen bergs een mooi gezicht te hebben, dan werd ik
menigmaal gezadeld en droeg ik op mijn rug een dame of
een heer. - Dan ging het langs heel smalle paden en langs
zulke diepten heen, dat je er dronken van werd, als je naar
beneden keek! Maar ik paste wel op, dat niet te doen. Ik
keek altijd maar voor me, en deed geen stap vooruit, eer ik
berekend had, dat die stap goed kon zijn! Zoo had ik ook
eens eene zeer rijke Engelsche dame naar boven gedragen
en van boven weêr naar beneden - Voor de aardigheid kocht
ze mij van mijn meester en toen 'k in Engeland aankwam,
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zeide ze telreu hare vrienden en vriendinnen: ,Kijk, op dezen
ezel gezeten, besteeg ik den Maladetta!" - *) In Engeland
maakte ik kennis met allerlei slag van paarden. - Vooreerst.
zag ik op zekeren dag eene bijzondere drukte in den omtrek. En geen wonder, er zou ook een harddraverij te paard
worden gehouden. - Nu, je kameraads hadden het dien dag
erg te verantwoorden; want ze moesten loopen, zooals je in
je levensdagen nog niet geloopen hebt, of zelfs niet hebt zim
loopen. 't Ging er heet toe en 't paard, dat dien dag den prijs
gewonnen had, werd huizenhoog geprezen, terwijl men de
anderen nauwelijks aankeek!
Toen ik 's avonds weêr in de wei kwam, zag ik aan den
anderen kant der sloot, in de weide van mijn buurman, een
mager paard staan.
't Beest stond zoo bedroefd te kijken, dat ik wel vragen
moest: uscheelt er wat aan, kameraad?"
.Och ja," zei hij, "luister maar. Toen 'k zoo'n springer
van een jaar of vier oud was, werd 'k gekocht door een
rijk heer. Wat was ik dan grootseh, als ik met mijn prachtig tuig aan voor het lichte wagentjen stond, en straat in
straat uit, den weg op en den weg -af, alle andere paarden
voorbij snelde! Ja, ik was een koning te rijk! - Maar wat
gebeurt? Op zekeren dag zou mijn meester eens om het
hardst met een anderen heer rijden. Hij klopte mij op oen
rug en zeÎ: .doe van daag nou weêr eens je best, bruin*) De Maladetta is een heel hooge berg van dat gebergte, 't welk
tussehen FruLkrijk en Spanje ligt en de P!/reneën genoemd wordt,
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tje!" -

Alsof ik hem wilde antwoorden, grinnikte ik hem

vroolijk tegen.
Eindelijk zou de harddraven] beginnen. Honderden mensehen stonden te kijken, wie van ons beiden het winnen
zou. Daar werd het teek en gegeven, en ..... als een pijl
uit den boog, zoo snelde ik voort!
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Bruin wint het, brnin

wint het!" riep men van alle kanten, doch toen ik op het
punt stond den eindpaal te bereiken, daar struikelde ik en
viel neêr! .... Het ander won den prijs! - Meneer was verschrikkelijk boos en sloeg me onbarmhartig! H Morgen wordt
je verkocht, luilak," zeÎ hij, en de man hield woord; want
eer de andere avond daar was, stond ik al in den stal van
een huurkoel.sier. - Mijn lijden was begonnen! Vooreerst
kreeg 'k zeer weinig en dan nog slecht voedsel, en wat nog
erger was. soms was ik dag en nacht in de weêr! -

Nn

eens werd ik voor een vigelante gespannen, dan weêr voor
een chais en eindelijk heele dagen voor een omnibus. Tien jaren lang hield 'k dat ellendige leven vol, toen 'k op
zekeren dag niet meer voort kon, en voor de omnibus neêrviel. -

Ik werd op stal gebracht en den eigen avond nog

aan een aschman verkocht. -

Als 't mogelijk zijn kon, dan

was mijn eten nog slechter en minder dan bij den huurkoetsier , maar zoo hard werken moest ik bij dezen man toch
niet. - ' k Hield het acht jaar bij hem vol en gisteren verkocht hij mij aan een paardenvilder , die mij ieder oogenblik
kan komen doodschieten! Zeg, heb ik ook redenen om bedroefd te ziju?"
Ik beklaagde het arme beest en zocht hem te troosten,
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doch dit mocht mij niet gelukken, en toen 'k den volgenden
morgen rustig stond te grazen, daar hoor ik op eens: poef,
poef! Ik keek om en..... 't beest lag dood op de weide. Den geheelen dag dacht ik aan het arme paard en, deze gedachten schijnen mij zóó traag te hebben gemaakt, dat mevrouw, die een paar uurtjes een rijtoertje met mij gedaan
had, besloot mij te verkoopen. - Ik kwam in handen van
een potten- en pannenkoopman , die niet alleen in Engeland
maar ook in andere landen reisde, en zóó is 't dat ik in
Nederland ben gekomoln. - De koopman stierf en ik kwam
daardoor bij onzen baas, die mij kocht om jou te sparen,
ten min ste, zoo heeft hij gezegd! ""
~Maar ik dacht, dat jij zooveel soorten van paarden gezien hadt, en 'k heb je alleen hooren vertellen van de harddraverij en van dat mooie rijtuigpaard, dat later dood geschoten werd!"
HgO, als je wil, 'k zal er nog meer opnoemen. In Engeland heb 'k ook een paard gesproken, dat zich Arahi.Yche
{(~ql1ngpr noemde. Zijn vroegere meester, zoo vertelde hij
mij, was een zwervende Arabier, die zeer veel van hem hield,
doch wien hij ontstolen werd. - Als 't waar is, wat die fel·
ganger mij vertelde, en waarom zou het niet? dan moeten
de paarden daar hooger in achting staan dan hier; want hij
zeide mij onder anderen: HAls wij sterven, dan dragen de
menschen tot wier tent wij behoorden, rouw over ons. Wie
ons koopen wil, mag 2000, .i a soms wel 5000 gulden daartoe gereed maken, en wat het mooiste is, ik weet wie mijn
vader, mijn moeder, mijn grootvader, mijn grootmoeder, en

8
'k weet niet hoe ver wel, mijn stamvader is; want dat wordt
altemaal door de Arabieren opgeteekend!" - Een ander
paard kW3m uit het land der Tartaren en dit dier zeide me:
~daar ginder ver in "'ijn land, daar doen we bijna evenveel
nut als de koeien hier. Daar slacht men ons en eet ons
vleesch! Daar drinkt men ook onze melk en maakt daar·
uit een drank, waarvan de mannen, als ze er te veel van
drinken, wel beschonken worden!" - Zie, dat heb ik alle·
maal op mijn veelvuldige reizen gezien; want geloof maar niet,
dat ik. als 'k met de kar stil en zoo droomerig er voor sta,
dan niets doe. Mijn oogen geef 'k dan den kost, broertje !""
"J e vert.elt me daar al heel wat bijzonders; maar als jij
zoo veel ziet en gezien hebt, zeg me dan eens even, hoe
het toch komt, dat jij bij de meeste menschen gezien ben,
als een rotte kool bij een groenvrouw ?"
.q ,Hoe dat komt?
Ja, broertje, wat zal ik je daar van
7.eggen? - Vooreerst zie 'k er in mijn grauwe pakje nu zoo
heel aanvallig niet uit, en mijn ooren maken ook wel, dat
er nog veel van 't moois, dat ik nog heb, verloren gaat.
Daarbij komt, dat ik hier te land niet vlug ben; maar dat
kan ik niet helpen. ik behoor hier niet thuis. 0(, warme
landen waar de citroenen bloeien, en waar bet ijs zeldzaam
gezien wordt, deze zijn mijn vaderland. en daar ben ik niet
lui. De Italianen zijn zelfs grootsch op hunne ezels. - Nu
is 't waar, dat ik wel wat koppig ben; maar ik geef je 't,
in een goed humeur te blijven, als je vrachten dragen of
t.rekken moet, waar een paard voor bezwijken zou, en dat
dan nog dikwijls met een ledige maag! - Want zie eens.
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nu sta ik op stal naast je. Jij krijgt iederen dag haver,
spelt, brood en lekker hooi; maar ik ..... 'k Heb wel eens
haver en spelt geproefd, maar 't is jaren geleden. - Wat
oudbakken hooi, daar jij je neus voor optrekt, krijg ik hier;
en ben ik op den rid, dan kan ik mijn maal doen met afval van groenten. - Gaat men met jou uit rijden, dan neemt
de baas een mooie zweep om je zoo nu en dan eens een
tikje te geven, doch word ilc voor de kar gespannen, dan
komt er in plaats vail een zweep een dik talhout in den
wagen, waarmeê men mij niet tikt, maar dikwijls z66 onbarmhartig slaat, dat èe huid lrtterlijk gekorven wordt. - Dat is
mijn leven, en daarom zal je wel niet verwonderri meer zijn,
dat ik er zoo droomerig uitzie en dikwijls zoo traag ben. En
toch, ik doe heel wat nut I - Met schraal voedsel ben ik
tevreden en hij, die mij houdt, betaalt voor mij geen rijksbelasting zoo als voor jou! - Trekken en dragen kan ik
haast zoo veel als een paard en ik kan het veel langer volhouden! Mijn melk is een heilzame drank voor menschen,
die de tering hebben. - En wat ook nog veel waard is, een
kind kan mij sturen en beboeft niet bang te wezen, d~t ik
op den hol zal gaan of niet voorzichtig langs den weg loop.Ben ik eenmaal een weg geloopen, de donkere nacht moet
nog komen, dat ik bern niet meer zou kunnen vinden.Zoo zie-je, broertje, dat ik voor heel weinig geld al heel
wat doe; maar dat is misschien wel de oorzaak, d~t ik niet,
meer geacht en bemind ben. - Kijk de menschen maar eens
aan, wat niet duur is, is in ~'een tel, ofschoon het goed.
koopere hun meer voordeel aanbrengt dan het heel du::-e !""
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~Je wordt geleerd, kameraad, je wordt geleerd; maar zeg
ereis, heb·je nog nooit in je leven iets grappigs of aardigs
bijgewoond P"

./, Och ja, dat ook al! Zoo had ik bijvoorbeeld eens een
veulen, daar ik veei pleizier aan beleefde. Trouwens ik ge·
loof, dat ieder dier veel pleizier van zijn jongen heeft, en
dat het alleen op menschen van toepa~sing is: ,1cindfl'pll,
hinrlfren." Nu liep dat ding bij mij in de wei te springen en
allerlei grollen en grappen op te hangen, dat je tranen met
tuiten lachen moest, als je 't zoo bezig zag, - 't Was een
slimmerd ook; want alles keek het af en beloerde het. Zoo had
het eens gezien, dat Karo, de groote wachthond, de voor·
pooten op de schouders zijns meesters legde en hem begon
te likken, - Voor dat bewijs van vriendschap werd Karo ge·
streeld en kreeg hij een heele homp brood. -, ~ \IV acht ,"
dacht mijn dartel jong, gdat zal ik ook eens doen, dan krijg
ik zeker ook wat," - Zoo gedacht, zoo gedaan! Den anderen
dag kwam mijn baas in de wei en daar ging het er op lo~.
Het legde zijn voorpooten op de schouders van zijn meneer
en begon hem te likken, dat het een aard had. - Maar,
och grut, wat kwam mijn kind er slecht af, - Voorerrst
kreeg het een paar oorvijgen, dat zijn ooren klapperden,
als een molen in den kersenboomgaard, en of dat nog niet
genoeg was, sloeg hij zijn wandelstok op den rug van het
veulen in stukken. - Heel bedroefd kwam !let naar mij toe,
doch ik wist niet wat ik zeggen moest, tot dat ik het ein·
delijk trachtte te troosten met: .je hebt op je baaitje gehad, vrindje' dat 's een les voor je om nooit te vergeten,
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dat, wat Mietje doet. nog niet past aan Pietje!" - Op
een anderen tijd, 't veulen was groot, en het at ook alles
mee wat de kok schafte. daar was het te land gekomen
tusschen twee schelven hooi! - Vol blijdschap over die
schoone vondst begon het lnidkeels te roepen: hia! hiaa - a - hia! - Die twee schelven evenwel zagen er beiden
zoo lekker uit, dat het niet wist, aan welke het beginnen
zou - v Weet je wat," dacht het, "ik ga er eens tusschen
die twee iuliggen, dan kan 'k ze eens op mijn gemak bekijken ," en onderwijl het daar zoo lag, begon het te zingen
van:
"Bia, hia-a-a-a-a, hia!
Wat li~ ik hier mooi
Tusschen twee schelven hooi!"
:\1 aar onderwijl het daar wo lag te zingen en te verzinnen van welke schelf hij het eerst zou beginnen te eten, van
de linker of van de rechter. daar kwam de beer met zijn
wagen en haalde beide hoopell hooi weg. - Nu begon het
te huilen, en in plaats van te zingen, hoorde ik nu klagen
van:
"Ria, hia-a-a-a-a, hia!
Ik lag toch zoo mooi
Tusschen twee schelven hooi!"
Toen van boer en wagen niets meer te zien was, toen
kon·je hooren: "die leelijke boer, die vrek, die, die, die,"
en 't bleef in zijn woorden steken. Ik had heel wat moeite
om hem aan het verstand te brengen, dat het zijn eigen schuld,
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was, en ten slotte zeide ik: uja kind, was.je niet 2100 kieskeurig geweest, en had-je gegeten van den eersten hoop den
besten, dan kon je nou zingen:
,Ria, hia-a-a- a- a, hia!
Ik at toch zoo mooi
Van een schelf met hooi!"
Wat er van mijn veulen geworden is, 'k weet het niet;
want toen ik eens, na een heelen dag uit rijden te zijn geweest, weer in de wei kwam, was het weg: Mogelijk is
't al dood en hebben de menschen van zijn huid al perkament, zeeften, trommelvellen of omslagen voor boeken gemaakt: - Maar, door al dat babbelen zouden wij haast vergeten te eten, en wie weet of we van middag niet een van
twee uit rijden moeten; want het houdt buiten op met
regenen:""
Pas had heer Langoor dat gezegd, of de staldeur ging
open en de knecht kwam het paard afborstelen en schoonmaken; 't moest uit rijden en 't kwam dus net uit, zooals
de ezel voorspeld had. - Eer het paard ingespanuen werd,
kreeg het nog een heele maat haver, en terwijl het dien
oppeuzelde, zei de ezel:
"Kijk, als de menschen mij ook eens zoo behandelden
moals ze jou behandelen, dan zou ik waarlijk een heel ander
dier zijn; want de menschen zelf zeggen het, dat ik heel
zindelijk ben en dat ik nooit in het slijk wentel of in plassen en modder trap! Maar, in vredes naam, 't zal wel
zoo moeten wezen. Ons geslacht schijnt hier bestemd te
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zijn Oir. te lijden, kwellingen te ondergaan, zwaar te werken
en slecht voedsel te krijgen! Maar de menschen moeten het
zelf maar weten, ze bedriegen zich zelven het meest; want
naar het loon is, is het werk J""
Nog lang bromde heer Langoor zoo in zich zelven, doch
het paard stoorde er zich niet aan en deed in dien tnsschentijd zijn maag te goed, en toen 't op was, zei het, alsof
't was om den ezel te plagen:
.'t Is lekker geweest, kameraad J"
•u

Kon ik het ook eens zeggen J"" zuchtte de ezel.

Arm dier, zóó veracht, zóó verstooten en toch zóó heel
nuttig! Dat zeg ik er van, en gij, lieverts P Krijgt ge niet
eens medelijden met deze goede en nuttige dieren, als gij
ze zoo mishandelen ziet J - Ja, niet waar? - Mogelijk hebt
ge zelf ook wel een ezel, behandelt ge dat dier ook zóó ? _
Als dat waar mocht zijn, dan wenschte ik wel, dat gij, na
het lezen van deze vertelling, het besluit wildet nemen, voort.
aan heter zorg voor, en meer liefde aan dit arme dier te
betoonell. Hensch, ge zult u er niet over te beklagen hebben l

-

Zeg, wilt ge?

D E

M U I

s.

't Was op een kouden winterdag, dat eenige muizen onder
den dorschvloer in eene 8chuur recht warmpjes bijeenzaten. Voedsel hadden ze volop, zoodat ze hun tijd besteden konden
aan lustig heên en weêr draven, zonder gevaar te loopen,
door de kat gevangen te worden; want, wist deze haar
bijna overal te verjagen, hier toch kon poes niet komen.Ze hadden dan ook dol veel pret en liepen achter en door
elkander, alsof ze een bruilofts-partij gaven. Maar, aan alles
komt een einde, ook aan 't vroolijke muizenspel; want het
duurde niet lang, of de een na de ander kroop in een
hoekje om een weinig uit te rusten.
,Jelui gelijken wel halve dwazen," bromde een oude muis,
die niet meê gedaan, maar het spel aangekeken had_ - , Wat
heb-je toch in vredesn8aOl aan dat hollen en vliegen:

Je

maakt je zelven bek-af, en als de nood aan den man komt,
dan kan-je niet ontvluchten."
• Maar, vadertj e," zeî een der jonge muizen, "we k U4nen
toch maar niet altijd in elkander gel.akt zitten, als een zoutzak! - Een flinke beweging immers is

gezond~"
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/t Is maar jammer, dat jij geen mensch ben, kleine wind.
zak; want deze zeggen het. ook, dat beweging gezond is ! Ik nu, geloof dat ook wel, maar ik houd vol, dat at te
veet ongezond is! Kijk me jelui nu eens zitten blazen, als
bruinvisschen! De tong hangt je van vermoeidheid uit de n
bek! 't Is schande, foei! - 't Is precies als-of jelui geen
de minste opvoeding gehad hebt - Neen, in mijn jongen
tijd ging het heel anders toe! Dan zaten we, als we geen
voedsel moesten opscharrelen, stilletjes bij elkander en dan
luisterden wij naar de mooie vertellingen van een ouden kameraad, die in zijn leven heel W!lt gezien, gehoord, onder.
vonden en geleerd had. - Dat was eerst nuttig en leerzaam
niet alleen, :naar prettig bovendien!"
,,'Vel vadertje ," zei toen weêr een andere muis, .vertel
ons ook eens wat. en we zullen zoo stil zijn, zoo stil als •. _..
als __ . __ nu ja, wat zeggen de menschen ook t'
"Zoo stil als muizen i"~
"Precies vadertje, we zullen zoo stil zijn als muizen,
die geen leven maken i"~
ln een oogenblik zat het jonge en dartele goed om den
oud gediende, die met een heel ernstig muizengezieht aldus
begon te vertellen:
.Jelui denkt zeker: "vadertje is hier gehoren, hier beeft
hij zijn eerste tanden gekregen en hier heeft hij de eerste
graankorreltjes geproefd!" - 0, jou dom enionnoozel vee!
Neen, vadertje was in zijn jongen tijd niet als jelui, die
het liefst zoo gemakkelijk mogelijk hebben, dat raakt kant
noch wal. Ik aanscbouwde het eerste levenslicht te Gorin·
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chem, in den kelder van een brood-, koek- en banketbakker. - Die bakker nu maakte ook agurkjes in en dat deed
hij in langwerpig vierkante flesschen, die in den kelder
netjes op en ilaast elkander lagen. Ik geloof haast dat het
midden in den zomer was, zoo wat in Augustus, dat die
bakker die flesschen noodig had, doch het overig gedeelte van
den tijd lagen ze daar maar zonder gebruikt te worden.Nu had mijn moedertje een zeer slimme moeder gehad, zoodat
het met hare geboorte ook al niet toegegaan was, als met
ieder andere muis. Laat ik je dit eerst nog eens even vertellen. - Mijn grootmoeder dan, had opgemerkt, dat een kip
in een oude mand zat te broeden. • Wacht ," dacht zij,
.hieronder maak ik mijn nest Die kip heeft in haar mand
een ouden zak en stroo, en 't is voor mij geen pompstok waard,
om onder in de mand een gat te knagen en mijn nest precies onder 't ne~t van de kip te maken, dan heb ik al vast
de bouwstoffen niet wijd te weken!" Ze deed zoo als ze
zeide, maar toen mijn moeder en hare overige zusters en
broeders daar als blinde wurmen in 't nest lagen te rollen,
vond grootje het toch een beetje te hard. - Maar ook daar
vond ze raad op! - 11 W at doet die malle kip zoo'n groot en
staart te hebben," dacht ze, .mij dunkt, die vederen kon
ik heel best gebruiken" en zonder dat de kip boe of ba
zeide, knaagde zij haar al de mooi,te en dikste staartvederen
af, en hiermede bekleedde zij het nest van hare jongen, die
er machtig veel pleizier in vonden in zoo'n gestolen vederen bed te sollen. - De geboorte en groot wording van moeder was dan ook tot dusverre éénig in de geschiedenis en
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daar 1Ii&'n moeder veel van grootjen geleerd had, en dus bij
lange na geen domme muis was, zoo zat ze ook maar ge·
durig te verzinnen of ze hare moeder in schranderheid niet
de baas kon worden. Daar komt ze op zekeren dag in den bo·
vengenoemden kelder en aanstonds valt haar oog op de menigte
ledige flesschen,

Nauwelijks had ze die dingen eens goed van

binnen en van buiten opgenomen, of ze besloot op haar
beurt ook eens een heel wonderlijk· feit in de muizengeschie.
den is te doen plaats grijpen.

Zij maakte haar nest in een

der vele flesschen, die daar lagen, en ik .... , ik werd in
een agurkjesflesch geboren en groot gebracht. Natuurlijk
ging er onder de muizen een groot geroep, over 't geen moeder gedaan had; maar ze zeide niets dan: .ei wat, wat
liggen ze te leuteren, dol is nog niets; ik zal nog eens
beel wat anders doen, waar niet alleen de geheeIe muizen·
wereld den mond van vol heeft, maar daar ook de mensc hen over roepen zullen!" - En ze deed het ook; maar ....
't kostte haar het leIen! Zie hier, hoe het toeging. Uit
den banketbakkerskelder , waar voor zoo'n groot gezelschap al
heel weinig te bikken viel, waren we verhuisd naar een boerenhofstede,

Nu had moeder 's vrijdags de vrouw brood

uit den oven zien halen en dat in dm kelder leggen.

11

Weet

je wat ," zei ze, .als'k mijn nest eens in zoo'n brood maakte,
dan hadden de kleintjes niet alleen een veilig plekjen, want
wie zal er een muizennest in een brood zoeken, maar ze
hebben bovendien dadelijk volop te eten als ze een weinig
gegroeid zijn."

Denken en doen ging bij moeder samen en

toen het brood genoeg was afgekoeld, knaagde zij in een er

2
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van een flink gat, dat ze van binnen dadelijk begon te
voeren met snippertjes van een ond schrijfboek. In dit zonderlinge nest nu, werden 's nachts negen muisjes geboren,
en moeder was er al grootsch op, over 't geen nu van haar
gezegd zou worden. Tot dusverre ging alles goed; maar
den anderen dag liep de boel in 't honderd; want 's morgens had de boerin geen brood meer, waarom ze tegen de
meid zeî: "Kaatjen, haal eens een versch brood uit den kelder!" Kaatjen deed wat de vrouw zeide en nam juist het brood
waarin moeder met hare kindertjes zat. Maar och, nu was
al de pret gauw uit! De boerin sneed het brood open en
daar had-je het lieve leven gaande! Moeder wilde nog wel
wegloopen, maar poes kreeg haar in de doppen, en wat er
toen met haar gebeurde, dat behoef ik je niet te zeggen I
Het kleine goed scheen wel te begrijpen, dat alles niet in
den haak was; maar stekeblind en moedernaakt, als ze
waren, konden ze niet ontsnappen en werden allen een
prooi van de leelijke grauwe kat."De muisjes zaten allen met open mond te luisteren;
maar één er van schudde zijn kopje en zeide:
n Vadert jen , vadertjen , !lOU spel-je ons toch wat op de
mouw!"
,Wel, jou ongeloovige Tqomas, jou ongeluksmuis, die
je ben!" riep de oude in drift: uik zeg-je, dat alles bepaald waar is! Ja, wat meer zegt, de menschen zelfs vonden het zoo bijzonder aardig, dat ze het in een dik boek,
dat ze Kennis en Kunst noemen, hebben laten drukken, en
als je 't nu nog niet gelooft, dan zal 'k je den man noe-
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men, die er voor gezorgd heeft, dat het in dat boek ge
drukt werd, de man heet Doctor Vl'inkler, ga het llJaar
vragen, als je wilt! De naam van de stad en plaats al·
leen noemt hij niet!"
De oude muis bad zich z66 boos gemaakt op den onge·
loovigen Thomas, dat ze een poosjen moest. uitrusten om
tot haar zelve te komen. Toen ze bedaard was, ging ze
aldus voort:
,In een hoekjen gezeten, had ik alles gezien wat er voor·
viel, en ik nam het besluit, om, mocht ik ooit eens iets
bijzonders doen, dan voorzichtiger te zijn dan moeder. 't Ge·
val was, zoo als je wel denken kan, in een oogenblik bekend, en allen waren verschrikkelijk benauwd geworden voor
die grijze kat, die tien van ons in eens opeten kon. Nu,
't was dan waarlij k ook geen bagatel; maar om mij zelve nu
te laten doodbongeren, kijk, dat was toch ook een beetjell
kras, zoodat ik besloot, de gelegenheid van het huis met
de hoog·noodige omzichtigheid eens goed op te nemen. Geen
plekjen echter vond ik beter dan den kelder. Hier werd
melk, boter, kaa~, brood, spek en vleesch be\\'aard, en daar
de leelijke grauwe kat op haar beurt nog grooter dief was,
dan een van ons allen, zoo mocht zij daar ook niet komen.
Een gat waardoor ik in en uit kon loopen, vond ik in
een heel donker hoekjen onder den trap, zoodat ik op mijn
manier nog al goed geborgen was. Nu. ik werd dan ook
als een tonnetjen zoo rond en zoo vet als een mol. Dat Ie·
ven in dien kelder begon me evenwel al gauw te vervelen;
't was er dan ook verschrikkelijk eentonig, zoodat ik be-

•
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sloot ook eells op den graanzolder een kijkjen te nemen.
Toen ik daal' aankwam, zag ik niemand van mijn confraters, doch een poosjen daarna kwam onze grauwe poes aan
en ging op een korenhoop liggen, met de oogen toe en de
pooten stokstijf recht uit, precies alsof ze dood was. J ongens, dacht ik, wat zou die gesnorde jongejufvrouw toch
van plan zijn. Ik had evenwel niet veel tijd tot nadenken; want onderwijl poes daar zoo leî, kwamen uit alle
hoekjes en gaatjes mijn vroegere kameraads voor den dag.
Maar, och hé, wat zagen zij er sjofeltjes uit! Je kon
zien, dat ze volop honger leden! Een van allen, een vreemde
snoeshaan, die 'k niet kende, begon, zoodra zij de kat zag
liggen, al dadelijk te roepen: "Hoezee, jongens, de kat is
dood, als een pier! Kijk maar!" en onderwijl ze dat zoo
zei, liep ze over het lijf van poes heen, zoodat ik ten laatste ook begon te denken, dat de kat waarlijk er het haehjen bij ingeschoten was.

I,Hoor eens makkers ," riep de-

zelfde belhamel, "ik stel voor, den dood van poes eens recht
feestelijk te vieren! Komaan, beleggen wij eeu dauspartij,
dan smaken ons, zijn we moê gesprongen, de lang gemiste
graankorreltjes zooveel te lekkerder!"

En daar begonnen

ze poot aan poot, om den graanhoop te dansen en te

ZlJl-

gen van:
K Daar liep er een patertjen langs den kant!"
Toen de pret op 't hoogst was, en ik gereed stond om
toch ook eens een rond etjen meê te dansen, daar springt
de zoogenaamd doode kat in eens op en - richt een ver
schrikkelijke slachting aan. Sapperloot, dacht ik, dat is
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hier niet pluis. hoor, rn 'k liep wat ik loopen kon, weêr naar
mijn donker keldergat. Maar juist toen ik er in kwam,
was de boerin bezig met boter op te maken en af te wegen. Ze zag mij en toen Kaatjen ook in den kelder kwam,
zeÎ de vrouw: .Kaatjen, er is een muis in den kelder, 'k
heb ze gezien! N u weet ik, hoe dat brood en spek zoo
opgegeten worden. Van avond moet je eens alles wegber.
gen en 't valletjen zetten!"
"Ei," zeide ik bij me zelven, ,eer 't avond is, zal ik wrgen mijn buikjen vol en nog wat in voorraad te hebben." Ik
deed ook zoo en toen de meid alles geborgen en met veel
moeite het valletjen opgezet had, ging ze naar de vrouwen
zeî: "zie zoo, haar galgemaaltjen is gereed!"
Den anderen morgen vroeg al kwam de boerin kijken;
maar 't vHlIetjen stond nog liet als 's avonds. Ondertnsschen,
alles kwam weêr in den kelder, ik deed als den vorigen
dag en 's avonds had je weêr de oude geschiedenis! Dat
duurde zoo een geheeIe week lang toen het de boerin be[."on te vervelen, en ze iets anders verzon. 't Brood, 't vleeseh,
't spek, de boter en de kaas kwamen evenmin in den kelder als het valletjen, doch tegen den avond kwam Kaatjen
en legde hier en daar een siukjen brood neêr,

.'k Heb het

l}rood voor de muis gelegd, vrouw," zeÎ ze; maar ik dacht:
II

ei , naar steekt, V!\st wat achter, want zooveel houdt de

boerin nu niet van me, om me, even als een vogelt jen, te
vorren!"

Maar, daar ik nog voorraad had, stoorde ik mij

er weinIg aan.

Een paar dagen waren aldus verloopen;

lIog altijd bleef de kelder ledig en de stnkjes brood bleven
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op dezelfde plek liggen. Ik had een ergen honger en on·
derwijl alles sliep. kroop ik uit mijn hol eu ging naar zoo'n
brokjen brood. 't Geleek zoo waar wel een boterhammetjen,
dat voor een lief kind gereed gemaakt was. Er was bo·
ter op en de kaas lag er tusschen! Ik watertandde en
meeude te happen, toen ik er iets bijzonders aan rook. Ja
wel, al zij n leveusdagen tusschen het brood cu de kaas,
en in het brood zelf, hadden ze lucifers· koppen gestoken,
Züodat ik, al had ik er maar ééu onnoozel brokjeu van
opgegeten, binnen een paar uren zou dood geweest zijn!
.Je rijk is hier uit, kamernad," zei ik zoo tegen mIj zeI·
ven, .je moet ergens anders je fort uin zoeken!" Ja, maar
dat was nu alles goed en wel, doeh waar zou ik gaan l'
Boven was de kat baas en hier viel niets te eten' Ik beo
sloot tot het eerste en klom naar den mij goed bekenden
graanlolder ! 't Graan lag er niet meer, doeh ik zag ver·
scheidene zakken staan, waarin men het graan opgeschept
had. HOll~er ai:; ik had, kroop ik in den eersten zak den
besten, en. at zooveel als 'k maar verstoppen kon! Maar
een dOlllmell streek beging ik met in dien zak te blijven zit·
ten, en rep,ds hoorde ik gestommel op den zolder, toen ik
dacht: .'t was toch beter, dat ik er uit was," maar 't
was te laat. NIet wetellde wat er gebeurde, hield ik mij
dan maar dood bedaard, totdat ik ten leste bemerkte, dat
de zak waarin Ik zal, opgenomen, van de trappen gedra.
gen en op een wagen gelegd werd. Zie zoo, dacht Ik, nu
ga ik waarlijk op mijn ouden dag nog een rijtoertjen maken.
Hoe lang ik wel gereden had, weet ik niet, doch einde.
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lijk hoorde ik een man ho!" roepen en voelde ik, dat de
wagen stil stond. De zakken werden weêr afgeladen en ..... .
leêg gestort! Duizend wonders, dat ik niet ontdekt werd;
maar alles ging zoo schielijk in zijn werk, d~,t men geen
tijd had om naar muizen te kijken. Trouwens ik twijfel ook,
of iemand er we! aan gedacht had, dat ik in een der zakken zat. Alzoo lag ik nu in het pakhuis van een koren·
kooper, zoodat ik vooruit wel berekenen kon, dat mijn rijk
hier ook zoo heel lang niet duren zou, en daar het juist
in den zomer was en de tarwe op het veld ook al langzamerhand rijp begon te worden, besloot ik ook ee!lS een
paar dagen !miten te gaan leven. Vroeg in den morgen dan
verliet ik het Pltkhuis en wandelde heel voorzichtig het veld
op. Weldra kwam ik op een groot korenveld aan en nauwelijks had ik daar een paar schreden gedaan, of ik zie eene
heel kleine muis tusschen het koren door scharrelen. Ik
dacht, dat het !log e6!l heel jong beest jen van onze famielje
was en zei daarom: .Kind, kind, weet je moetjen wel,
dat je zoover alleen loopt?"
,/ Wat raaskalt die drommedaris?" zei het kleine ding,
en mij stijf in 't gezicht ziende, vroeg ze me: .en voor wie
zie je me dan wel aan r" •Wel liefjen," antwoordde ik en
'k wilde eens heel vriendelijk zijn, uwel liefJen , ik zie je
aan voor een kleinen deugniet, die stilletjes van zijn moedertjen is geloopen."
't Muisjen begon me in mijn gezicht uit te lachen en
zeI: ,uit welken achterafhoek van àe wereld kom jij hier
zoo versukkeld, dat je niet weet, dat ik geen kind meer,
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maar wel degelijk een moeder hen van acht kleintjes."
Ik zette groote oogen op en wilde haar niet gelooven;
maar ze nam mij een eindje meê en klom tegen een graan·
halm op.
boog

Zóó licht was ze, dat de halm er haast niet voor

Ik vol~de haar met mijn oog op haar weg naar boven,

waar ik even boven haar kopjen een vlieg za~ zitten.

Maar

kijk, ik wou wel vnor een zak tarwe, dat je eens gezien hadt,
hoe handig zij die vlieg wist te snappen.

Ze at haar ter-

stond op en kwam weêr naar beneden .
• Nog een klein eindjen;' zeide ze en ging mij voor, tot
dat we bij een plekjen kwamen, waar tusschen de graanhalmen in, een allerliefst nest jen gevlochten was.

Hierin

zater! de jongen, die natuurlijk nog veel kleiner waren dan
zij.

Ik was verbaasd over 't geen ik zag en het muisjf'n

dat ziende. zeide: ,.ik ben dan ook geen gewone muis; want
ik lref altijd op het veld en in de huizen kom ik nimmer.
Ik heet dan ook, zeker omdat ik zoo klein hen, r/u'NfJnluis
en 'k weeg nog geen twee lood.

Ik leef van graankorrel-

t.jes, doch, zoo als ge hebt kunnen zien, ben ik ook een
liefhebst.er van vliegen, die ik dan ook maar wat. goed snappen kan

I

En II1jn nest vindt je nu mooi, maar wil je wel

gelooven, dat ik een zus heb, die haar nest. opgehangen heeft
aan een distelplant, , ja, mijn moeder had een nicht, die
haal' nestjen gemaakt had van fijn gebroken no+enschiIl,'n en
dat had ze zoo lekkertjes gevoerd met wol, dat het een
lust moet geweest zijn daarin geboren te worden

Ik ben

geboren in een nest jen , dat tusschen zulteplanten gemaakt
was, en daar deze planten aan den waterkant stonden, zoo
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gebeurde het niet zelden, dat met een hoogen vloed, de
zulteplanten rondom in 't water stonden en wij met de golfjes heên en weêr wiegden!"
Ik stond verbaasd over alles wat het kleine ding mij vertelde en nieuwsgierig geworden, vroeg ik o(ze nog meer wist.
n

\i an mij zelven en mijne famielje weet ik niet meer, maar

daar je zoo verwonderd was, dat wij zoo klein zijn, zoo
zal je zeker ook niet weten, dat er nog andere soorten
van muizen zijn P"
"Grut neen, mensch ," zei ik, ,/k ben een eenvoudige huismuis, geboren in een bankctbakkerskelder te Gorinchem. zoodat alles me vreemd is, wat ik hier op het veld hoor en zie:"
,Nu, luister dan," hernam ze, ,ik heet dwergmuis en leef
enkel op het veld; mflar nog een ander soort leeft ook enkel op het veld en heet 1.y,z1muis. Deze is bijna een palm
lang en heeft een staart, die niet veel korter is. Dat zijn
echter kwade gasten voor den boer, ze gelijkt wel ;·.. at op
jou, doch ze is valer en heeft over haar rug een donkere
streep, terwijl haar onder!ij f en pooten witachtig zijn. Z~j
leeft enkel van !!raankorrels en andere zaden en daar ze vall
4 tot 5 keer iJl een jaar soms wel tien jongen tegelijk krijgt,
zoo zal je wel begrijpen, dat hft dikwijls gebeurt, dat de
boeren met de handen in 't haar zitten en uitroepen: "er
komt niets van heel den oogst terecht, de veldmuizen vreten all es op!"
H~\llaar in Egypte, waar dit land nu ligt zal jij misschien

betel' weten dali ik, d"ar leeft nog eene andere soort van
muizen, die ik evenwel nooit gezien heb, ik heh het dus
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alleen van hooren verl ellen, doch dat neemt niet weg, dat
het toeh zeker waar is. Die vreemde kameraad nu, heet
spri'llfJmais, en dien naam heeft ze gekregen, omdat ze zoo ver·
bazend ver springen kan.

Nu heeft ze dan ook een bijzonder

soort van pooten; want de voorste zijn heel kort en de ach·
terste zeer lang.

Ook beeft ze een staart, die even als die

van de koe, in een bosjen haar eindigt. 't Schijnt wel, dat
ze zicn zelven onder 't springen met dien staart besturen;
want zijn ze delen kwijt geraakt, dan durven ze geen sprong
meer doen! Maar, worden wij hier achtervolgd door katten,
wezels, kraaien, uilen en al die leelijke dieren meer, daar
ginder is de springmuis nog minder veilig, dan lVij hier;
want de gevaarlijkste aller jagers, de mensch namelijk, maakt
daar jacht op haar en dat wel, om ze op te eten! - Zoo
zie je kameraad, dat een fatsoenlijke muis nergens eens vrij
leven kan, en dat het maar zeldzaam is, dat een onzer van
ouderdom sterft'"
Zoo sprak het kleine ding, terwijl ze haar lij rjen in zulke
lieve bochten zat te wringen, dat heure haren, die van onder
bruin en van boven rood zijn, recht aardig t.egen haar wit
onderl ijfjen afstaken .
• Geheel opgetogen van 't gern ik gehoord en gezien had,
vergat ik, dat ik hongerig geworden was, zoodat ik, zonder
een enkel graankorrdtjen te snoepen, mijne reis voortzette en
eindelij~ hier aanlandde. - In gezelschap van nog een muis,
kwam ik hier onder den dorschvloer te land en nimmer heb
ik mij beklaagd, dat ik hier mijn vaste woning heb opgesla.
gen, en als jelui nu, uit hetgeen ik verleid heb, en uit
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hetgeen je zelf dagelijks gebeuren ziet, maar wijzer en
voorzichtiger geworden bent, dan wed ik, dat de kleine dwergmui" het toch van ons niet zal geraden hebben, toen ze zei:
.het is maar zeldzaam, dat één onzer van ouderdom sterft!"
En nu, 'k ben schor van 't babbelen geworden; maar zeg
mij nu eens: wat beviel je beter, mijne vertelling of dat
dollemans heên en weêr hollen!'''
110, de vertelling, vadertjen , de vertellIng ," riep het dartele troepjen • dat zich weldra verspreidde en overal voedsel
begon te zoeken,
En gij kinderen, die dit mllizenverhaal val! het begin tot
het elllde gelezen hebt, zegt mij, hebt ge nu ook iets geleerd,
dat ti van dienst zijn kan, bij het maken van een opstel over
de knaagdieren, waartoe ook onze muis behoort? Maar bovenal, hebt ge van de oude muis geleerd, niet hoe ge op de
slimste manier aan het ko~tjen komen kunt zonder te werken.
maar wel, hoe ge bij al wat ge doet, eerst ter degen denken
moet: IIkan dat ook kwaad?" Ja? \Y elnu, dan zult ge ook
zeker wel lust gevoelen nog eens iets anders ,'an een ander
viervoetig dier te hooren! Of nu evenwel allf .. waar is wat
ik door de muis heb laten vertellen, dat durf ik u niet vast
zeggen: maar dat wil 'k je wel in 't oor fluisteren: "enkele
dingen heb 'k zelf gezien en opgemerkt, doch het grootste
gedeelte heb ik gevonden in boeken, die door geleerde en
waarheidlievende mannen geschreven zijn!" - Is u dat genoeg: - \V elnu, dan heb ik ook nog meer voor u!

D E

VOS .

• Zoo ouwe jongen, ben je daar? Ben je waarlijk weêr
boven water?"
H't Mangelt je, geloof ik, in je hoofd! Zijn dat nu vragen! - !lat ik hier ben, dat zie,je, en ondf.r water ben ik
niet geweest, zoodat ik er ook moeielijk boven kan komen I"~
.Je hebt zeker in al dien tijd, datjegevange:lwas,niet
gegeten. Ben je daarom zoo korzelig ?"
.Och, loop naar de Kleefschen! - Maar vertel me eerst,
wat heb je zoo al in je provisiekamer?"
NEen paar dozijn meikevers!"
• Eet. jij die zei f maar op! Ik begeer je lekker~te beetjes niet!"
.Ik heb ook nog een paar dikke watelratten, van morgen
pas gevangen! - Wacht, die zal ik voor je halen!"·
.Och neen, blijf maar! - Rattenvleesch is veel te fijn voor
mijn ruwe maag! - Ik zeg nog eens, je moet 't beste van
je voorraad niet geven! Heb je bijgeval niet zoo'n vod van
een ellendige kip? - Dat 's goed genoeg voor me!"
.Kippen heb ik niet! De boeren zijn tegenwoordig nacht
en dag op, geloof ik I"~
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Ei wat, ik vraag ook niet om kippnl, -

ik wil maar

é6n kip, en die heb je bepaald; want de vederen liggen nog
in je hol!"
,Nu ja, maar •.. !"
"Och, maak nu, wat ik je bidden mag, geen complimenten! Ik heb je immers al gezegd, dat zoo'n vod van eene
ellendige kip goed genoeg voor mij is!"
11

N u ja, maar ik lust ze zelf zoo graa!::!"

vZeg, nou ben je toch wel heel onwellevend! Nu beken
je zelf, dat je me het liefst geven wil, wat je het best missen kan! - Maar ik weet er wat op I Geef jij me nou je kip,
dan zal ik van nacht een haan voor je vangen!"
.Top, dat '~ gezegd! -Jij krijgt de kip, en ik heb vnn
nacht een haan!"
.Nu zult ge mogelijk wel niec1wsgierig geworden zijn, lieve
kinderen, tusschen welke personen bovenstaand gesprek gehouden werd, is 't niet? - N9., ik zal je 't dan maar dadelijk zeggen. Personen waren het niet, 't was een oude en
een jon;:;e vos: - De oude vos had een paar dagen gevangen
gezeten; maar was ontsnapt en kwam nu bij zijn jongeren
kameraad wat eten vragen. - En daar ik denk, dat ge gaarne
nog wat meer van die slimme dieren zoudt willen hooren,
zoo h3b 'k gedacht, er voor u een verhaal van te maken,
en dan te doen, alsof die dieren spreken konden! Ik hoop
maar, dat het u bevallen zal."
Onderwijl de oude vos zijn zoo goed als gestolen kip in
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een oogenblik verslonden had, leî hij zich op zijn gemak
neêr en bekeek het hol van zijn kameraad van alle kanten .
• J e hebt dan een naar hol, kameraad! - Heb je dat bij
geval zelf ~egraven?"
"Zelf gegraven?? - Wel, dat spreekt als een petjen , hoe
wilde ik anders een hol hebben?"
K Vent jen , vent jen , wat ben je nog groen!
Maar stil, wie
komt ginder aan? - Zoo waar, het is de heer van dit bosch.
Hij heeft zijn zoontjen bij zich en draagt een geweer op zijn
schonder ! Dat 's bepaald om ons te doen, kameraad!"
De onde vos had gelijk gehad; want na veel zoekens vond
de heer eindelijk een gat in den grond, en zeÎ tot zijn zoontjen:
• Hier is een vossenhol, !\lijn jongen!"
k Ik
wilde wel, dat u hem eens snappen kon, pa!n
.Ja, pas op," bromde de oude vos, die alles hoorde,,ik zal wel oppassen, dat ik me niet laat kijken; maar wat
koekoek, wat komt daar aanzetten! Alle levensdagen, een
das is het! Wat zou die figuur hier komen spoken? Wacht, oude jongen, 'k zal je eens even bij je kromme bee·
nen pakken, eer je mij beet krijgt! - Hier jou ongedierte!" En in 't donkere hol pakken de twee vossen den armen das
beet, en takeîen hem zoo toe, dat hei arme dier er weldra
het leven bij inschiet.
, N ou, dat is me een karwei geweest, zou 'k zeggen; maar
de jonge heer heeft toch gelukkig de aardigheid niet geb ad
ons een van beiden, daar buiten bij dien heer te brengen"
• Maar pa, u heeft gezegd, dat de das ons een vos brengen
zou, en nu is hij nog niet terug! Zou hij den weg wel weten?"
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.0, ja wel, mijn jongen, den weg weet hij wel; maar de vos
kan hem ook wel vermoord hebben! Dat gebeurt wel meer!"
. "De man heeft gelijk! Hij slaat den spijker op zijn kop,"
dacht de oude deugniet in 't hol!
• Maar als de das nu vermoord is, hoe krijgen we dan
een vos? - Ziet u, 'k zou er zoo grang een willrn zien!
In ons leesboekjen staat wel: De vos is bijna over het geheele
lichaam geelachtig bruin, zijn ooren en pooien zijn zwart;
zijn lippen, kinnebakken, keel en borst wit! Zijn kop is breed
met een spitsen snuit en zijn korte ooren staan recht op Hij heeft lange haren, vooral aan zijn staart. Zijn tanden
en klauwen zijn scherp, terwijl hij ook zeer goed zien, hooren en ruiken kan! - Ilat alles weet ik nu wel; maar als men
dat zien kan, dan weet men dat veel beter!"
,Ja, kind, het eenige wat ik doen kan, is, hier voor dit
gat een strik te zetten. Als hij er dan uit wil, dan hangt
hij zich op!" - Zie zoo, daar staat hij! - Ga nu maar meê,
dan zullen we van avond nog eens gaan kijken!"
Pas waren vader en zoon weg, of daar begon de jonge
vos heel bedroefd te worden en klaagde, dat hij, als hij er
nog uit kon komen, toch zijn woning kwijt was!
,Ei wat, benauwde jongen! Sta daar nu niet te lamenteeren; maar help liever een pootjen ! We moeten ons een
uitweg graven, en dan, marsch, hier van daan naar een
anderen kant; want hier is het niet pluis meer!"
vEn dan den haan? Wanneer krijg ik dien? Wie weet
of er ginder wel hanen zijn? - Ik wou, dat je maar weggebleven was, dan had ik ten minste mijn kippetjen nog!"
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• Wel, wel, wat ben je vriendelijk! Maar als ik el' nu niet
eens !\,eweest was, weet je dan wel, dat die jongeheer je
had kunnen bekijken om te zien of het waar is, wat er in
zijn boekjen staat? - En hanen! Kom, kom! Overal wonen
boeren, en waar boeren zijn, daar zijn kippen, en wnar kippen zijn, daar zijn banen! - Komaan, belp me maar, dan zal
je eens zien, hoe gauw we buiten zijn!"
De jonge vos laat zich door den onderen gezeggen en na
een uurtjen gegraven te hebhen , daar staan ze weer in de vrije
lucht, en, alsof de oude roover er schik in had, de menschen
te bedriegen, zoo sleept hij den dooden das buiten het hol
en legt hem vlak voor den strik!
.Zie zoo amice, nou wordt het tijd dat we uitrukken!
Heb je bijgeval ook nog wat meê te nemen?"
.. Och ja!"
uNu, wat dan?"
I,J a zie; maar 't IS te veel om meê te nemen! Ik heb
daar binnen nog twee hazen, een kip en drie eenden!"
• Wel jou gierige ongeluksvogel' Dat vertelt m~ daar, als
'k, na twee dagen gevangen gezeten en niets te eten gehad te
hebben, bij hem kom, dat hij niets in huis heeft dan meikevers en waterratten! 'k Moet zeggen, je bent gastvrij,
hoor! - Je verdient, dat ik je aan je lot overlaat!

Maar

dat wil ik niet, tot je straf krijg je alleen den lleloofden
haan niet, je zou anders je maag ovedaden! - Maar hoe
sleepen we nu dien kapitalen voorraad weg? - Wacht, ik
weet raad. - We eten ieder een haas op, dan hebben we
voor ons hoofd maar twee vogels te dragen I"
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Hoe weinig lust de jonge vos ook had, dien raad op te
volgen, tocb moest hij zich in 't ongeval schikken. De
lekkerste hazen beetjes waren spoedig verslonden en, ieder
met twee vogels beladen, verlieten ze met ·gezwinde passen
het hol. Tegen den avond kwamen onze beide stroopers voorbij
een boerenhofstede en, daar deze heel wijd van het andere
hol gelegen was, zoo besloten ze, .zich hier in den omtrek
te vestigen. Weldra waren de medegebrachte vogels goed
geborgen en de oude vos ging op verkenning uit. 't Was
al donker toen hij bij zijn kameraad mct cen blijde tijding
aankwam.
"We bebben geen hol te graven, kameraad!"
,Niet? Waar moeten we dan wonen?"
, Wel, in een hol; maar een· eind hier van daan, heb
ik een dassenhol gevonden; daar moeten we in! Pak je
boeltjen maar op I"~
't Duurde niet lang of ze waren bij 't verblijf van den
das, die, zulk een bezoek niet verwachtende, heel bedaard
naast zijn wijfjen zat! Ze waren pas wakker geworden!
.Maar hoe krijgen we die dassen er nu uit? Als ze ons
maar niet bijten!"
,Malle jongen, 'k wed dat ze nog heel rustig liggen te
slapen! Je weet toch wel, dat die lomperds meer dan de
helft van hun leven niet wakker zijn' Maar, dat is 'niets.
Ik weet toch nog wel een middeltjen !"
Dit zeggende plaatst de oude vos zich voor het hol en
laat een verschrikkelijk st.inkend vocht vallen. Nauwelijks
dringt die stank in het hol of de dassen weten niet spoe3
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dig genoeg naar hun zm in de vrije lucht te komen. Dat
bedoelde sinjeur de vos dan ook; want nauwelijks waren
ze buiten, of hij maakte de arme dieren, die buiten hun hol
al heel weinig weerstand kunnen bieden, in een paar hap·
pen morsdood, en, alsof er niet.s gebeurd was, zeide hij:
.zie zoo, hier is nu ons hol. Laat ons den medegebrachten
voorraad nu maar eens gaan bergen."
Hoe weinig zin de ander er ook in had, om met zoo'n ouden
slokop op den duur samen te wonen, toch schikte hIj zich
in zijn lot en leerde van den doortrapten deugniet nog vele
dingen, die hem naderhand uitmuntend te pas kwamen. Zoo
ging de zomer voor onze twee vrienden voorbij en kwam
de herfst aan. Op een mooien achtermiddag dan, in den herfst,
zaten ze ,beiden recht vergenoegd zich in 't warme zonnetjen
te koesteren, toen de oude vos op eens zeÎ: "Jongen, jongen, ik zou -wel eens wat honig lusten!"
,Geen wonder," antwoordde de ander, .dat is dan ook
maar een hondjen van een kost jen ! Maar, hoe zullen we dien
krijgen ?"
,Niets gemakkelijker dan dat, mijn beste!

Ginder staat

een bijenkorf en, zoo als ik gisteren gezien heb, is die vol
honig!

Me dunkt, dien korf moesten wij eens in bezit ne-

men, dan hebben we wat in voorraad tegen den winter en
dat is goed; want 's winters ben ik dikwijls erg met den
hoest geplaagd, en niets helpt mij dan meer dan een lik of
wat honig!"
"Alles goed en wel, maar hoe krijgen wij de bijen er uit?
Dat goed kan verschrikkelijk steken!"
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.Ja, voor een steek of wat moet je nu voor één keer eens
niet ban~ zijn, dat moet je er aan wagen! We zijn bier
niet in Luilekkerland, mannetjen?"
• Dat merk ik; maar 't is jammer dat je mij altijd de
kastanjes uit het vuur halen laat! Zelf doe je zoo een
weinig minder dan niemendal!"
nZacht, , zacht! Wie heeft jou kreeften leeren vangen met
je staart?"
"Jij, je hebt me ten minste gewezen hoe ik doen moest;
maRr, boewel 'k meer dau een uur lang met mijn staart
in 't water zat te hengelen, en 'k Y.Oo koud werd als een
~ikker ,.heb ik niets gevangen."
nDat is mijn schuld niet, daar waren op die plaats vast
gee!l kreeften bij de hand! Maar toen je onlangs bijna opgeget.en werd door de vlooien, wie heeft er toen gezegd:
"Kameraad, neem een bosjen gras of hooi in je bek, ga vervolgens langzaam achteruit het water in, en als je dan met
je bek net onder ben, laat je dat bosjen gras los, dan
zitten de vlooien opeen drijvend eilandjen, en jijbent ze kwijt!"
Dat heb·je gedaan en 's nachts sliep je als een marmot!
Zeg, wie heeft je dien raad gegeven?"
• .Ta: dat heb jij gedaan, maar .... ."
• Precies , en wie heeft je leeren blaffen en huilen als een
hond, leeIen schreeuwen als een pauw, leeren gillen als een
kind, dat op zijn broek krijgt, en veel andere mooie geluiden meer?"
nJ a, als je zóó gaat praten ..•.. "
I' En wie
heeft. je gezegd, dat je de honden, als ze je

*
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achterop zitten, met je staart zand in de oogen smijten mopt 0
Wie beeft je, als een kat, in de boomen leeren klauteren P
Wie heeft je gezegd, dat je, als je met een poot in de
klem zit, dien poot. moet afbijten en met drie pooteu op
de vlucht gaan?"
"Ta, dat alles heb jij me gezegd; maar, 't is de vraalr
of 't alles waar is i"~
,Wel, jou ondank baar beest, jou ongeloovige Thomas!
Voor mijn part zit je van daag nog in de klem of maak je
kennis met een stuk of wat flinke honden ....."
"Nu, nu,maakjemaarnietdik,zeg me liever hoe we het
zullen aanleggen om den honig uit dien korf te krijgen p"
"Eigenlijk verdiende je, dat ik je aan je lot overliet; maar
ik schik liefst zaoveel mogelijk in, en daarom zullen \ïe d"n
vrede maar weêr teekenen ! Kom, ga maar meê t"
Toen ze beiden bij den korf gekomen waren, tikte de oude
boosdoener met zijn poot hard en herhaald tegen den korf
• Wat koekoek," riep de bijenkoningin, .wie komt hier
zoo'n helsch leven aan mijn deur maken? Allans, jaagt die
snoeshanen eens knaphandig weg; maar trakteert ze zóó,
dat ze niet meer terug durven komen t"
Brommende en gonzende vloog een groot aantal bijen uit
den korf en viel op de beide vossen aan; maar de oude sinjeur wachtte ze bedaard af en toen hij er een heelen hoop
op zijn lijf h3d zitten, riep hij tot z~n kameraad: "volg
nu mijn voorbeeld!" Hierop rolde hij zich verscheidene keeren op èen harden grond om, wreef zich tegen een boom
en verpletterde op die wijze een groot deel zijner aanval-
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Iers.

De jonge vos deed eveneens en, met de tijding, dat

ze de nederlaag geleden hadden, kwam het kleine rest jen
in den korf terug .
• Komaan kameraad, dat doen we nog ereis," riep de
oude deugniet, en klopte anrtermaal tegen den korf.
K Wel heb ik van mijn leven ooit zulke tafelschuimers en
pottekijkers gezien," schreeuwde de koningin, ,/t is zoo waar
om Jol te worden! Allons . nog eens beproefd ze te ver·
jagen!"
Brommende en gonzende vlogen de bijen weêr uit den korf
en vielen op de twee levenschoppers aan; maar met geen
beter gevolg dan den eersten keer! Enkelen keerden terug
en toen de beide vossen nu andermaal begonnen te kloppen,
de jonge vos deed nu ook meê, - hij was door den regel van
drieën heên en begon er pret in te krijgen, - toen kom mandeerde de koningin, precies, als of ze dat van I sabella, gewezen koningin van Spanje, afgekeken had: ,Ingerukt, marsch'"
Weg waren de bijen, en de beide vossen waren meester van
den vollen korf, dien ze dan ook weldra geplunderd hadden. \\' el kwamen zij er niet zonder kleerscheuren af; maar
de oude vos troostte zich zei ven en zijn kameraad met te
zeggen: .geld beloont den arbeid ," en onderwijl hij dat zeÎ
drupte de honig langs zijn suorrebaard af!
Langzamerhand begonnen wind en regen, donkere dagen
en koude nachten te vertellen,

dat het nu zoo bijzonder

lang niet meer duren zou, of de winter kwam, en die wintertijd is voor onze vossen een recht onpleiáerige tijd; want
's winters zijn er geen jonge reeën te ;nappen, dat gaat
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beter in 't begin van den zomer; maar, nu zijn ze hem bo·
ven den kop gegroeid en hem de baas.
De konijnen en hazen blijven ook zooveel mogelijk thuis
of zoeken, minder voorzichtig dan de vos, in de tuinen de
kool op, doch worden dan ook niet zelden geschoten of
gestropt

In de tuinen nu, komt de vos niet graag; daar

is 't voor hem evenmin veilig, als voor het konijn en den
haa~.

De meeste vogels zij II vertrokken, of zitten half beo
vrozen op of dicht bij het hoenderhok, dat den heelen dag
gesloten blijft, of alleen tegen den middag een poosjen opengaat. Nu durft hij des zomers op klaar lichten dag ook
wel een kip stelen; maar 's zomers zijn de boeren en hun
knechts meest op het land en de vrouw met hare meiden in
de wei of in den kelder! Maar, komt 's winters eens; lieve
deugd, dan zitten ze me daar allemaal op de hoeve zoo netjes bij elkander, dat geen fatsoenlijke vos ongezien over
het erf kan loopen.

En daar komt nog iets bij, dat onze

oude vos ook wel wist, ten minste 'I. scheen zoo; want op
z 'kereu

regeuaeb.tig,~u

Octoberdag, hield hij voor zijn ka·

meraad de volgende preek:
.Dat is me nou een weertjen van wat ben je me!

't Re·

gent en 't waait, dat geen mensch, laat staan een fatsoenlijke vos, buiten gaat, of hij moet wel erg genoodzaakt zijn
Nuzeg jij wel: "dat 's niets, 's winters hebben we een dikken
rok aan ," maar juist die dikke rok is 't, die 't voor ons
nog gevaarlij ker maakt dan 's zomers, om op de jacht te
gaan; want de menschen schijnen er maar wat erg op gesteld te zijn, ons de huid af te stroopen , waarvan ze dan een
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soort van kleederen maken, dat ze bont noemen. En jij,
pa, jij maar wat op, met je warmen en mooien rok, daar
je zoo grootsch mêe ben; want ik verzeker je, als de boer
je snapt, dan zal hij je niet aan een ketting leggen om van
den zomer met je op de kermissen te gaan; maar: Heen,
twee, drie, sla dood," roept hij, en hen je er dan geweest
en lig je dan met de pooten omhoog, zooi stijf, als een bezemsteel, en zoo kond, als een visch, dan hangt hij je met
een touwt jen om je pooten aan een spijker, en begint je zoo
handigjes de huid over den kop te halen, dat je je zelven
na een minunt of vijf niet meer kent, ja, je bent dan zoo
veranderd, als ze tegen je zeggen: .jij bent het ," dat je zllgt:
"je vergis je goede vriend, ik ben het tniet !"" En zoo ging
de oude vos al voort te redeneeren , doch, of de jonge vos
nu slecht van begrip was, dan wel, of hij zijn ouden kameraad niet gelooven wilde, zoo veel is zeker, dat de jonge dief
den anderen dag moest ondervinden, dat het waarheid is,
wat wij, menschen, zeggen: ,wie niet 100ren wil, moet
voelen!"
"Kameraad, ik heb een razenden honger ," zeide de jonge
vos den anderen morgen: "ik ga reis even kijken of de kip'
pen niet een kuiertjen maken ~"
.Ga je gang," antwoordde de ander; "doch, wees voorzichtig!

Ik heh ook wel honger, maar .... 'k vertrouw de

zaak niet!"
H

Banghroek ," mompelde het jonge ding en sloop weg. Nu

eens zag men hem in 't geheel niet, dan weêr kon men
even zijn kop zien en, als hij dacht dat er volstrekt. geen
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gevaar was, liep hij, zoo lang en zoo groot hij was, recht
uit, ::echt aan naar het erf van den boer, bij wiens hoeve
zij in de nabijheid hun woonplaatij hadden.
v Ku-ke-le-ku!!" kraaide de haan, terwijl hij boven op
een teilenrak stond.
*Ha," dacht de vos, ,de kippetjes zijn aan 't wandelen:
Och, die lieve kippetjes! Als'k er nu een vang, dan z~l
'k wel oppassen, dat mijn kameraad er niets van bemerkt!
Ik eet het boutjen op eer 'k terug kom en, als hij d&n
vraagt, of 'k ook iets gevangen heb, dan zeg ik met fen
hongerig gezicht: ,neen, niets!" Maar pas op, kijk me lat
krielhaantjen eens deftig wandelen! Laat het nog maar een
beetjen dezen kant uit komen!" En waarlijk, alsof ons haan·
tjen den jongen slokop in den bek wilde loopen, het kwam
langzamerhand naaf de plaats waar de vos zat. Nog een
stapjen, nog één.... wip, zei de vos en ..... ,waf, waf!" blafte
een verschrikkelijk groote hond. ,Alle drommels," dacht
de dief, .dat 's geeft krielhaantje en mogelijk wel een hap
van dien onverstandigen lobbes van een hond ," en 't haun·
tjen in dcn steek latende, zette onze maat het op een loopen!
Loop je niet, zoo heb je niet! De hond liep hem achterna,
C11, precies bij den ingang van ·t hol, kreeg de trouwe wadI·
ter on~en kippendief bij zijn vetlokken en beet hem erbar·
melijk. De vos schreeuwde moord en brand; maar 't hielp
hem niemendal, Karo liet niet les, wat hij eenmaal beet had.
De boer en zijn hechts, die op het erf waren, hadden den
vos ook gezien en liepen, gewa~elld met knuppeb, hem Illet
Karo achterna: Eu \lat het lot van Ollzeu kleinen roove!'
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was, kunt ge wel begrijpen!

Half dood legde de hond zijn

prooi neder en de boer gaf hem het rest jen !

Wat de oude

dief den vorigen dag voorspeld had, gebeurde ook. Hij werd
gevild! 't Vel werd verkocht en 't overige op den mest·
hoop gesmeten. N u zult ge zeker wel denken, dat de oude
vos, niet begrijpende wat er met zijn kameraad was voorgevallen, eens even zou hebben wezen kijken? Mis, kin·
deren, heelemaal mis! H;j had alles gezien, en het
krielhaantjen met nog eene kip op den koop toe.

Nauwe-

lijks toch had de jonge vos het hol verlaten of hij was hem
stilletjes ac!lterna geslopen!

.Gelukt het mijn kameraad,

zonder dat hij in den kijkert loopt, een haan of kip te pak.
pen, dan kan ik er ook een snappen! Gelukt het hem niet
en is hij onvoorzichtig genoeg toch te gaan stelen, dan zullen ze hem wel achter na zitten!" ZÓÓ dacht en zóó handelde de ,limme deugniet ook. Onderwijl de hond met den
boer en zijn knechts zijn kameraad achterna zaten, maakte
hij van de gelegenheid gebruik, om de gevluchte hoenders in
het hok te snappen, waar hij het lieve krielhaantjen met een
dito kippetjen in den bek Bam en langs een omweg naar zijn
ho! bracht, waar hij nu het rijk alleen had. Maar, 't kruikjen
gaat zoo lang te water tot het breekt, dat ondervond onze
oude kippendief ook. Eens in een kouden nacht van Januari,
hij had verschrikkelijk honger, daar ging onze oude kameraad weer op de jacht. 't Kippenhok was spoedig gevonden; maar, 't was gesloten!

Hoe nu ~

Ja, 't was nog

vroeg in den nacht, misschien dat hij er toch wel langs 't
dak Kon inkomen I

Hij klom dus op het dak, doch vond
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niets.

Hij snuffelde al verder en verder en kwam eindelijk

door een gat in de schuur! "Jongen," dacht hij, vwat is
't hier bij die koeien lekker warm.

blijven wonen!

Als ik hier eens kon

Maar, wat glinstert daar?

Sapperloot, dat

zijn de oogen van een konijn!

En zeker nog al een tam

konijn, dat ·is zoo'n dikzak!"

Zoo denkende kwam hij al

nader en nader.

't Hok stond op den grond, zoodat hij

weldra dan ook zoo'n ,malsch konijntjen bij zijn nek pakte
en er zoo goed en wo kwaad hij kon, een goed heenkomen meê
zocht. Maar, 't zou zijn laatste bout jen zijn; want toen den
anderen morgen het zool1tjen van den boer zijn konijntjen
miste, en hier en overal het haar van 't arme diertjen vond,
besloot zijn vader een groote klem te leggen, dicht bij 't
gat waardoor onze dief gekropen was. Het bout jen had heerlijk gesmaakt en de oude schelm kOIl niet nalaten den volgenden nacht nog eens zijn fortuin te beproeven.

't Was

evenwel al ver in den nacht toen hij heen ging.

't Gat

was spoedig gevonden;

maar volstrekt aan geen klrmmen

denkende, deed hij nog een stap en...... knap ," zeiden de
ijzeren beugels en ... Reintjen was gevangen!" Zie zoo," dacht
hij, "daar zit ik nu als een snoek op zolder en ik kan mijn
kosteiijken poot gaan afbijten!

Had ik mijn vroegeren ka·

meraad uu nog maar, dan kon die voor mij het kostjen opscharrelen, want, als ik vrij kom, dan kan ik in de eerste
dagen toch niet op de jacht gaan.
die dan zorgt; beginnen we!"

Enfin, die dan leeft.,

En daar begon hij met zijn

scherp gebit het vleesch van zijn poot te scheuren.

't Deed

verschrikkelijk pijn; maar onze maat dacht: ,ot is toch iu

blz.42
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alle gevallen beter een korte pijn te lijden dan gevild te
worden." 't Werk vorderde evenwel heel langzaa:n en nog
was hij bezig, toen op eens de staldeur open ging en de knecht
met een lantaarn in zijn hand binnen trad. Niet aan 't geschuifel denkende, zette de knecht zijn lantaarn op den grond
en wilde het vee gaan voederen. Ongelukkig voor onzen
vos, moest hij, om naar den hooitas eh te gaan, voorbij 't
plekjen waar de klem lag! KIk mag wel oppassen, dat ik
niet in de klem trap ," dacht hij, en haalde te gelijkertijd
de lantaarn een weinig verder om te zien waar ze lag. Maar,
och grut, daar zag hij ook te gelijk den vos en, zijn hooivork opnemende, sloeg hij hem met één slag morsdood.
Arme vos!
Je mag nu zeggen, lieve kinderen: I,die vossengeschiedenis is wel aardig, maar toch nooit gebeurd," daar geef ik
nu eens niets om; maar dat zeg ik u: • Is er onder u een
jongen of een meisjen, dat ik niet wil hopen, die, even als
de vos, het eene kwaad na het andere verricht, dien roep
ik toe: de kruik gaat zoo lang te water to~ zij breekt."

DE HOND EN DE KAT .

• Juf!"
.Wat is 't, Lotjen?"
,Juf, die leelijke Henri plaagt me zoo!"
"Foei, Lotjen, je broer Henri is wel een mooie jongen.
en al was hij nu alleelijk , dan mag je dat toch niet van
hem zeggen!"
.Maar, mag hij mij dan zoo maar plagen, juf?"
.Neen, dat mag Henri zeker niet; maar zeg mij eens wat
er dan toch weêr gebeurd is!"
"Ja juf, ik lees in 't prentenboek, dat ik var;. tan'e
Louise op mijn verjaardag gekre;en heb. Nu wil Henri
roovertjen spelen en, omdat ik met hem niet wil nJeêdoen,
legt hij telkens de hand op de plaats waar ik lees!"
.Zoo, is dat het? Nu, ik moet zeggen, dat je onder
elkander leeft als kat en hond! Dat vind ik niet mooi!"
•.Ja, maar juf!" riep Henri terwijl hij binnenstormde, ,ik
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vind ook niet mooi van Lotjen , dat zij nooit spelen wil wat
ik speel; gisteren en eergisteren heb ik toch ook \1el haar
ûn gedaan en ben ik met haar, bij hare pop te visite en uit
theeirinken geweest!"
• Ik zeg nog eens, kinderen, je leeft onder elkander, als
kat en hond.

En dat kan men dieren vergeven, omdat ze

niet zoo'n verstand hebben als gij; maar bij groote menschen en bij kinderen, staat dat heelleelijk !

Kom, ik zou

nu weêr maar samen gaan spelen, doch zoek geen ruzie lIJeel"
met mekaar '"

,.Ja, maar juf, ik kan toch niet alleen roovertjen spelen!"
zeide Henri .
• Dat 's waar, mijn jongen; maar weet je nu geen ander
spel?

Waar is die mooie bouwdoos, die je vall oom ge-

kregen hebt?

Waar zijn die mooie legkaarten, de kinder-

courltnljes en de Moeders Schootjes p"

.Ja, maqr juf, ik wou nu ook eens roovertjen spelen, ik
heb al zoo veel gebouwd, gelegd en gelezen i"~
"Nu, en ik wil niet meedoen hoor, ik zal lezen," hernam
Lotjen.
"Hoort eens, kinderen, ik zie wel, dat er van daag van
je spelen niet veel komen zal.

Ik weet wat anders! Als

je lust hebt, dan wil ik weer wat vertellen!"

.0 juf, dat 's goed, dat 's goed I Alweer zoo'n mooi
vertelseltjen als van df "rare JlarÎa ," zei Lotjen.
"Och, loop met je brau, lievf, zoete, aardige en 8Ilçep~
riJf Maria.'

Neen juf, vertel maar weêr eens wat, zoo

als eergisteren, van Blanwbaard, die met een groote sa-
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bel aan 't vechteu ging tegen de broet's van zijn vrouw!"
.Geen van beiden zult gij uw ziu hebben, kinderen! Ik
zal u wat vertellen uit het leven der dieren, namelijk v~n
den Hond en van de Kat, en, als mijn vertelling dan uit
is, hoop ik dat ge beiden voortaan vreedzamer met elkaar
zult leven; want als dat niet waar was, dan vertelde ik
nooit weêr!"
q Ik zal Lotjen niet meer plagen, juf!"
"En ik zal lienri's zin ook wel eens doen!"
"Goed, lieverts, ik houd u aan uw woord; maar, geef
eerst elkander een zoen, dan geloof ik u!"
Henri gaf Lotjen en Lot jen gaf Henri een zoen, dat het

klapte en men kon daaruit zien, dat, waren ze al eens
boos op elkander, zij toch recht veel van elkaar hielden.
Ondertusschen had de jufvrouw de kachel nog wat opgepookt en er wat kolen bij gedaan en, eer ze daar mee
klaar was, had Henri zich al op een tabouret jen gezet. Toen
de jufvrouw zat, ging Lotjen op een stoof hij haar staan
en legde hare handjes op de knieën van de goede "juf', die
zoo mooi vertellen kon.

Henri schoof ook nog wat dichter

bij, en zoo bij elkander gezeten, had een Engel er zeker
pleizier in gehad om eens even in die kinderkamer een kijkjen te nemen .
• Een oude jufvrotlw," zoo begon de lieve vertelster, ,een
oude jnfvrouw, die geen kinderen had, en geheel alleen met
een doove meid in een lief huisjen woonde. hield voor haar
pleizier een hond en een kat, en zóó gek was zij met die
dieren, dat zij ze zelfs met zich op bed nam.

In 't la'ltst

47
deed ze dat evenwel niet meer; want de docter had gezegd:
"Hoor eens, mijn goede jufvrouw , als ik u een goeden raa.d
geven mag, neem dan toch geen dieren bij u op bed, vooral
geen katten; want de uitademing dezer dieren is zeer schadelijk voor de longen van menschen!" N u was de oude
jufvrouw erg bang hare gezondheid te verliezen en, daarom
moest poes ook voortaan in een mandjen voor haar bed, en
]<'jdel in een malldjen bij haar stoel slapen.

Maar poes was

slim, heel slim ook; want toen ze 's avonds, net als altijd, weêr op bed wilde wippen, zei de jufvrouw : "neen
poes-Mie, je mag niet meer bij de vrouw slapen, hoor!
De docter heeft gezegd, dat de vrouw ziek zou worden, en
als ze dan eens dood ging, wie zou dan voor jou en }'idel
zoo goed zorgen, als ik dat doe?" "Miauw," zei poes-Mie,
alsof ze zeggcn wou: • als je maar slaapt, oude Tailte, dan
wip ik toch op 't bed." En zoo deed ze ook; want pas
was de jufvrouw ingeslapen, of ze kroop heel stilletjes, en
een kat heeft daar net zoo'n slag van, bij de oude tante
op bed, waar ze dan heel bedaard onder de wol kroop, tot.dat
zij aan de beweging onder de dekens begon te merken, dat
het zoo wat naar den morgen ging en het tijd werd, "ilde
ze niet. ontdekt w:lrden, weêr in haar

m~ndjen

te kruipen.

Stond de jufvrouw dan op, dan keek poes-Mie haar eens
aan, alsof ze vrocg: -ben ik niet een gehoorzaam beest,
dat ik zoo stil in mijn mandjen ben blijven liggen?"

Had

Fidel kUllnen spreken, dan had hij zeker velklikt wat hij
's nachts van poes gezien had; maar daar hij niet spreken kon, dacht hiJ: "ik zal het toch wel uitbrengen!" Den
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anderen avond was de oude, goede ziel, na eerst haar hondjen en poesjen er ~oed ingestopt te hehben, weer naar bed
gegaan en toen poes dacht, dat w sliep, g:ng ze stil uit.
haar mand en kroop op hed.

Ze dacht, dat Fidel het niet

gezien had, maar dat was mis; want nauwelijks lag poes
onder de dekens, of hij kwam ook een plekjen onner de wol
vragen.

Dat scheen poes niet te bevallen en ze begon te

grommen, doch }<'idel dacht: .kan jij grommen, ik kan knorren ," en dat ging zoo over en weer, tot dat poes op een~
begon te miauwen en Fidel te blaffen! Nu w~s groot jen spoedier wakker en toen ze bij 't schijnsel van het nachtlicht zag,
wie haar hadden wakker gemaakt, werd ze boos en smeet
poes zoowel als den hond het bed uit. Maar, daarmee was
de vrede tusschen deze twee nog niet geteekend, integendeel,
het gevecht werd op den vloer voortgezet. Het was een
heidensch leven, en de jufvrouw , die dat moede hegon te
worden, nam de schel en ging de meid schellen. Maar deze
sliep al en was, zooals ik reeds gezegd heb, nog doof op
den hoop toe, zood at de oude ziel eindelijk zelf het bed uit
moest, om den hond weg te brengen. Ze zette het mandjen
van Fidel achter de deur in den gang en lei er Fidel in.
Poes kreeg haar oude plekjea.

Doch Fidel vond het in de

kamer van de jufvrouw recht warm en in den gang eri!
koud, waarom hij dan ook weldra zoo erg begon te huilen
en te hlaffen, dat er niets anders voor het oude mensell op
was, dan weêr op te staan. en Fidel in de kamer te halen.
DOOl' dat gedurig opstaan was ze zoo koud geworden als
een kikker, en kon ze den i!eheelen nacht niet meer slapen,
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wodat ze 's morgens al vroeg opstond en een heel ontevreden gezicht zette. Toen Kaatjen, zoo heette de meid, in de
kamer kwam om de kachel aan te maken, was ze zeer verwonderd, die al brandende en de jufvrouw al gekleed te
vinden.
IIScheelt er wat aan, jufvrouw?" vroeg ze medelijdend.

IIHeb jij van nacht mij niet hooren schellen?"

uMoet u op reis? Zegt u dat niet P"
KHeb·je-mij-van-nacht-niet.hoo-ren-schel.lenP" schreeuwde
de jufvrouw door haar hand aan het oor van Kaatjen.
,Grut neen, jufvrouw! Was u dan ziek?"
"Och, loop heen !" bromde de oude tante ontevreden en vervolgens schreeuwde ze weer op dezelfde manier als daar straks:
Hzorg-maar- dat- mijn -dier-tjes-en-ik -wat -te-eten- krij-gen!"
Het doove Kaatjen ging heen, bij zich zelve brommende:
lI't is toch wat te zeggen, als je doof ben! De jufvrouw
is zeker met haar linkerbeen uit het bed gestapt!"
!\ a een poosjen bracht de meid het eten boven en de drie
begonnen het maal te doen! 't Gevolg van dat nachtbraken
was, dat de jufvrouw ziek werd en zij het bed moest hou·
den.

Nu kon het niet wel anders. of er moest nog iemand

komen, die het oude, doove Kaatjen in haar werk helpen
kon, die luisteren moest of de jufvrouw ook ~chelde en haar
dan vragen wat er van haren dieIJst was.

Ondertusschen

schelde de zieke iederen morgen,. middag en avond om het
eten voor hare viervoetige vrienden, die weer, even als vroeger. bij haar op bed sliepen, niettegenstaande de doet er het
andermaal verboden had; maar de jufvrouw had gezegd:

4
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.och. docter. 't zal zoo lang wel niet meer met me duren:
maar als ik dood ben, zorgt u dan voor mijn diertjes?"
Om haar tevreden te stellen beloofde de geneesheer haar dit
en was zijne andere zieken gaan opzoeken, doch onderwijl
stierf de oude jufvrouw nog eer het avond was. Het werd
langzamerhand en eindelijk geheel en al donker en poes kon
evenmin als Fidel begrijpen, waarom de jufvrouw hun geen
eten gaf. Het wachten eindelijk moede, deed poes wat hij
zijn vrouw wel eens had zien doen, hij sprong naar het schellekoord en begon uit al haar macht zó6 hevig te schellen,
dat de doove Kaatjen het zelfs hoorde; en zoo zeer verschrikte
zij, dat ze met het loopmeisjen zoo hard als ze kon de deur
uit- en de straat opliep. Het eerste huis dat ze zagen, vlogen ze binnen; 't was dat van Jan, den schoenmaker. Kaatjen
vertelde al bevende, wat er gebeurd was en 't loopmeisjen verzekerde, dat het waarheid was.
"Ei wat," zeÎ de schoenmaker, .jelui hebben zeker geslapen! Kom, ga maar meS; ik zal wel eens gaan kijken wat
er te doen is!"
Baas Jan nam, als een dapper held, zijn spanriem en slijpplank meê; maar toen hij halverwege op den trap was met
een licht jen in de eene en den spanriem en slijpplank in de
andere hand, daar bfgon poes. die ongeduldig geworden was,
andermaal t.e schellen .• Brrr," schreeuwde baas Jan en viel,
holderdebolder met lichtjen , spanriem en slijpplank van al de
trappen af, en toen hij zoo gauw naar beneden was komen
rollen, zonder zich gelukkig erg bezeerd te hebben, gooide
hij de deur open en..... net stond de docter op stoep, ge ..
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reed om de zieke nog eens te bezoeken.

Als een razende

liep de schoenmaker hem voorbij en de docter , niet wetende
wat er g-ebeurd was, vroeg aan de meiden, wat die schoenmaker zoo uit de deur deed hollen. Het loopmeisjen vertelde
bet, doch de geneesheer zeÎ: Ndie malle schoenmaker is nog
kinderachtiger dan jelui! Komaan, geef op een licbtjen, dan
zullen wij eens zien wat er aan de hand is !" Bevende gaven
ze hem de keukenlamp over, want rle schoenmaker was op
het looplampjen gevallen en dit was daardoor zoo plat als
een cent. Nu. wat de docter boven vond, weet ge' Juist
toen hij de kamer intrad, begon poes alweêr te luien. Glimlachende zeî de docter , dat men dele beide dieren bij hem
aan huis moest hezorge.u, en de meiden waren, zoo als ge
denken kunt, zeer verlegen met de zaak. Doch gekker kwam
baas Jan er af; want die was zóó gevallen, dat hij verscheidene dagen achtereen niet zitten en dus geen schoen of muil
lappen kon.

Hij zelf heeft flooit verteld, hoe dat gekomen

maar toch kwamen de menschen er achter, en sedert
noemde men hem Jan Bangbroek !"
WilS;

N

\har hoor eens juf, die vertelling van die poes heb ik

al eens gelezen in een schoolboekjen ; maar ik wist niet, dat
het die kat was ," zei Henri.
,Ge hebt gelijk, mijn jongen ," zei de jufvrouw , .ik geloof, datde man, die dat boekjeu gemaakt heeft, Rijkens heette;
maar dat doet er nu niet aan af of toe, we zullen verder gRan '"
.Fidel en Poes-Mie waren dan nu bij den docter gekomen;
maar daar hadden ze het lang zoo pleizierig niet; want mevrouw had voor heel andere hondjes en katjes te zorr;en:

*
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ze had vijf kindertjes en daar had ze zoo veel meê op, en
deze had ze z66 lief, dat ze om geen honden of katten dacht.
Poes kreeg voortaan haar plaats op zolder, in de schuur en
soms in de keuken; maar verder komen mocht ze volstrekt
niet. Dat viel haar bitter tegen; ze was aan zulk een lief
leventjen gewoon. Om zich wat te verzetten, klom ze nu en
dan op het dak en het scheen haar grootste pret te zijn,
boven op den nok van het huis naar de vogels te zitten kijken. Eens, dat ze zoo weer op het dak liep te kuieren, zag
ze op het andere huis eene andere poes. Hiermee maakte
ze kennis, en dat liep zoo ver, dat ze met haar nieuwe
vriendin nu en dan eens op de ratten- en muizenjacht ging.
Ze kwam haast allezn maar thuis om te eten of om in haar
mandjen, dat in de keuken stond, te slapen! Ja, het gebeurde
wel eens, dat ze 's avollds z66 laat thuis kwam, dat de deur
gesloten was; maar daar gaf ze niet veel om; want dan had
ze 's nachts het grootste pleizier van de wereld, als ze dan
met andere katten uit de buurt eens d~nig op haar poot kon
spelen. Dan gilde ze dikwijls zoo hard van louter pret, dat
je 't wel dertig huizen ver hooren kon. Firlel had het wel
wat beter getroffen dan poes; want zoo nu en dan mocht hij
met zijn meester eens meê uit wandelen, doch een leventjen,
als bij de vroegere meesteres, han. hij t.och niet. Vooral had
uij, na dien kwaden nacht, toen ze beiden op het bed tan
de jufvroilw zulk een spektakel gemaakt hadden, iets tegen
poes en hij lag altijd maar op den loer haar eens een poets
te bakken. Dan eens at bij haar eten op, dan weêr liep
hij haar melkbakjen omver en zooveel andere leelijke dingen
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meer 1 Dit deed hij evenwel als poes er niet bij was; want
was mans genoeg om de kaas niet van haar brood te
laten halen. Eens evenwel beproefde Fidel het kunstjen om
het eten van poes op te eten, daar ze bij was; maar dat
bekwam hem slecht; want onderwijl hij de lekkerste hapjes
weg haalde, vloog poes hem aan en krabde hem zóó, dat Fi.
del aan één oog stekeblind werd!
, Ik dankje voor zoo'n leelijk mormel," zei de docter en
gaf Fidel aan een slachter, die nog twee andere heel groote
honden had. Intusschen had poes· Mie vier jongen gekregen
en de kinderen hadden geen grooter pret dan die rood· en
zwartbonte en blinde jonge katjes te zien kriewelen, en toen
ze na eenige dagen niet meer blind waren en ze door de
keuken begonnen te loopen, gierden de kinderen het vaak
van blijdschap uit, als ze de kluchtige sprongen zagen, die
de grappige katjes deden. Zag poes evenwel eene andere
kat, dan nam ze de jongen gauw in haar mond bij zich. Dat
deed ze, zei hun vader, omdat ze bang was, dat die kat
haar mannetjm was; en dat deze de jongen kwam opeten,
zoo ala dat wel meer gebeurd was. Een der kleinste kin·
de~e

deren had er bijzonder veel pret in, zoo nu en dan eens een
kat jen uit de IDand te nemen, doch poes, die overigens door
de kinderen met melk en geweekt brood overladen werd en
dus wel een weinig dankbaarheid had moeten betoonen,
werd dat gesammel moe, waarom ze het lieve kind een g'e·
duchte krab over de hand gaf.

Maar poesjes rijk zou heel

gauw uit zijn. Niet tevreden met de melk, die ze kreeg,
snoepte ze ook menigmaal' de melk uit de kan, die de meid
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op de tafel had gezet. Eens weêr bezig met snoepen zij nde.
had ze haar dikken kop geheel en al in de mooie porseleinen kan gestoken en toen er iemand in de keuken kwam. kon
ze er den kop niet spoedig genoeg uit krijgen en sprong derhal ve met kan en al van tafel. ]I; atuurlijk was de kan in
stukjes en mevrouw was daar zoo boos over, dat poes en
hare jongen dadelijk weg moesten. Dezelfde slachter, die
Fidel van den docter gekregen had, kreeg poes·Mie met familie en mand van mevrouw, zood at de. beide vechtersbazen
weer in een en hetzelfde huis woonden. Wel hadden de
kinderen dikwiJls gevraagd: ,oeh moe, laat ons zoo'n jong
kat jen houden!" maar moeder was doof aan dat oor en zei:
.hoort eens kinderen, een kat is een kat., dat wil zeggen,
of je ze van jongs af aan opkweekt of oud krijgt, of je ze
weldoet of niet, altijd is ze valsch en nooit is ze te vertrouwen. Altijd is ze, als er gelegenheid is, aan 't snoepen. Nu eens zit ze in de melk, dan aan 't brood, dan
aan ander eten en zoo meer! Nu gun Ik haar dat beetjen eten
wel en 'k ben ook zoo heel vies niet van haar; want de kat
is een zeer schoon dier, ze wascht zich dikwijls meer dan
verscheidene kinderen; maar van dieven en valschaards houd
ik niet!"
,Zoo poes.Mie, jufvrouw oogenuitkrabster ben je daar met
je famielje"" had Fidel gevraagd, doch poes had hierop geen
ander antwoor.l gegeven, dan door eens <,ven te blazen en
haar staart geweldig dik te maken De jonge katjes werden
bPoedig groot en bekommerden zich weldra niet om hare moe·
der. Deze, die zich thans met ratten en muizen voeden moest I
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had het hier nog slechter naar haar zin dan bij den docter.
Te snoepen was er niet, maar ja, iets te stelen was er toch
wel. Daar in de kamer aan den muur hing een kanarievogeltjen , een allerliefst diertjen. Als de vrouw het deurtjen
van de kooi maar even open deed, dan vloog het overal rond
en kwam zelfs dikwijls op de hand van de vrouw zitten om
het klontjen uit haar mond te halen, hetwelk zij voor het
aardige dlertJen tusschen hare lippen hield. Dit nu had poes
gezien en ofschoon ze n,enigmaal een musch gevangen had,
:600 wilde ze toch zoo gaarne eens weten, hoe zoo'n kanarie·
boutjen smaakte en lag ze maar gestadig te loeren ten einde
het beet te krijgen. Die tijd kwam. 't Was Zaterdag en
de vrouw maakte het kooitjen schoon. Onderwijl vloog én
huppelde het aardige dlertjen door heel de kamer. Daar
wipte het op een stoel, - poes zat bij de deur - nog wat
lager, en daar trippelde het Op den grond!.... .Hap," zei
de valscbe poes en liep met het arme dier in den bek de
schuur in. De vrouw haar achterna; maar jawel, 't vogeltjen
was al dood. • Wacht jou leelijk bee,t," schreeuwde de
vrouw, ,ik :6al je leer en I" en een stok nemende, ging ze op
poes los. Deze wist niet zoo gauw waarheen, doch ze besloot
haar leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Ze kromde haar
rug, de staart zwol op en vreeselijk blazende vloog ze op de
vrouw aan en krabde haar geweldig. De vrouw schreeuwde
moord en brand, zoodat de baas en de knecht uit den winkel
kwamen aanloopen. De knecht pakte de kat in haar nek en
smeet ze op den grond; maar de baas zeÎ:
dier en verdrink het!"

v Vang

het booze
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.Goed baas ," zeI de knecht en deze kreeg eindelijk na vele
vruchtelooze pogingen poes andermaal te pakken. Hij bond
haar met een touwtjen een steen om den nek en smeet haar
in de gracht. Toen de docter bij de slagersvrouw kwam, zei
hIj, dat bet heel goed was, dat ze hem hadden laten roepen;
want de kat had haar niet alleen gekrabd, maar ook gebeten,
en de beet van een kat, als deze kwaad is, is gevaarlijk.
Gelukkig herstelde de vrouw, doch lang nog heeft ze de litteekens van haar gevecht met poes behouden. Deze laatste
had dan eiudelijk, na veel kwaad gedaan te hebben, haar verdiende loon gevonden! Dat was één onruststoker weg, maar
hoe ging het met den anderen, met Fidel?
.J!'idel had al gauw gezien, dat hij hier: ,0 aap, wat heb
Je mooie jongen" moest spelen, want de twee bulhonden,
die zijn kameraads geworden waren, hadden heel wat noten
op hun zang en speelden heer en mee3ter over den eenoogigen IIkattenbevechter" zoo als ze hem noemden.
Zood ra hij gekomen was, begon het al:
N

Waar kom jij van daan? Lieve deugd, wat een mormel

komt daar ons gezelschap houden! Zeg ereis uit welk hok
ben jij gebroken?"
oN

Ik ben geboren in een kelder, heeren! Mijn vader was

een smousjen en mijne lieve moeder een mooie poedel.

Be-

halve mij had ze nog acht of negen kindertjes, maar die zijn
verdronken !"
.Zoo, en hoe kom je nou uit dien kelder hier in 't slacht·
huis verzeild?"
"De vrouw in wier kelder ik geboren was, ging'sMaan-
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dags wasschen bij de oude jufvrouw Kinderschrik en aan deze
gaf ze me present. Ka den dood van de oude jufvrouw
kwam ik bij den docter; maar omdat ik niet te best met
mijne vroegere huisgenoot poes-Mie, die ook bij den docter
is, overweg kon en deze mij een oog heeft uitgekrabd, heeft
de docter mij hier heen gestuurd!"
.En wat denk je wel, dat je hier zal moeten doen p"
.Beentjes kluiven, heeren!"
"lIoort hem eens," riepen de twee, .beentjes kluiven, dat
wil ie en anders niet! Neen, eenoogige kattenbevechter, in
plaats van beentjes kluiven, word je voor een karretjen gespannen en kan je vlees eh helpen weg brengen. Komt de
baas dan met de ledige kar terug, dan gaat hij er zelf in
zitten en dan moet jij bern trekken!"
"Maar lieve heeren, dat is toch maar gekheid! Paarden
en ezels worden voor wagens en kanen gespannen, maar toch
nooit honden!"
,Nou hoor, maar jij hebt een leventjen gehad kameraad,
dat jij niet weet, dat er ook honden voor een kar worden
gespannen! Dat zal je hier dan zuur opbreken, kereltjen!"
Maar trekken jelui dan ook wel eens een kar P"
.Asjeblief, dat zou ik gelaoven! EH ik was het waarlijk
ook wel niet gewend ." zeide een der honden. .Ik ben ge·
boren te Konstantinopel, waar ik niemand toebehoorde, waar
11

niemand mij te eten of te drinken gaf en waar ik vrij rond liep.
Met nog eenige honderden van mijn kameraads dwaalden wc
door de straten, aten en dronken wat wij krijgen konden en
sliepen 's nachts op de kerkhoven. De kapitein van een
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koopvaardijschip wilde, voor een aardigheid, heel graag zoo'n
vrijen hond hebben. Ik werd gevangen en aan boord gebracht.
In 't eerst knorde, blafte en beet ik naar iedereen; maar ze
lachten wat om mij; want ik lag vast aan een dikken ketting, en, als 'k dan zoo'n poosjen op mijn poot had gespeeld.
dan kwam de kapitein met een vervaarlijk groote zweep en
ranselde mij dan zoodanig, dat alle lust tot blaffen, bijten en knorren mij verging. Ik had het overigens goed aan
boord; maar toen de kapitein thuis kwam om bij zijn vrouw
stilletjes van zijn gespaard geld te gaau Ie ven, toen zeide
dele; .Jan, moet die leelijke vogelver~chrikker hier ook komen rentenieren?"
.Ja Katrijn !" zei de kapitein .
• Nu, dan wensch ik, dat ie hoe eer hoe liever dood is !"
,Hoor eens vrouw," zeide de man weêr, .als het zó6 gelegen is, dan zal ik hem aan een of ander present geven !"
.. Present geven nog aH 't Is wat moois! Kan je 'm dan
niet verkoop en ?"
g'k Zal 't probeeren'," antwoordde de man en 't gelukte hem
mij den anderen dag voor vijf gulden aan onzen tegen wo ordigen baas te verkoopen! Maar toen ik hier kwam, was jij
er al, kameraad! Waar ben jij toeh van daan gekomen?"
NOch, dat vertelde ik liever niet; maar omdat je er nu
zoo bepaald op gesteld ben, zal 'k je 't vertellen; maal',
't i~ een treurige geschiedenis!
.Mijn vader, heeft moeder gezegd, was een New-~'oulld
landsche hond, die lang zijdeachtig haar en zwemvliezen tusschen de teenen had. Zij was in het klooster op den Sint-
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Bernard geboren. Mijn moeder behoorde, lang nog voor ik
geboren was, aan een alleen levend heer, die altoos verdrietig was. De oorzaak van zijn verdriet, zei moeder, was deze:
Meneer stond op het punt van trouwen, maar zijn bruid had
zu~k een ek el aan mijn moeder, dat ze tegen meneer zei: • hoor
eens, zoo lang je dien hond hebt, wil ik niet met je trouwen!" Hoezeer het meneer ook verdriet deed, hij bracht
mijn moeder we i zes uren wijd weg bij een vriend van
hem. Mijne moeder evenwel wilde maar volstrekt niet
bij dien nieuwen meester blijven en, ze rukte en trok net
zoo lang aan den ketting, totdat deze brak. En daar ging ze
recht uit, recht aan weêr naar meneer, die met zijn bruid
in de tuinkamer zat. Nauwelijks herkende moeder het huis
waar ze zoo lang gewoond had, of ze begon te huilen, te
blaffen en aan de deur te krabben. Meneer stond op, deed
de deur open en ..... moeder sprong vroolijk tegen hem op en
kwispelstaartte van blijdschap, dat ze haar meester weêr ge·
vonden had.
,Och, Bianca," zeide meneer, .zie dat trouwe, goedige
dier eens aan Wat heb je toch tegen dit beest?"
.Ik geloof Pietro, dat je meer van dien gemeenen hond,
dan van mij houdt, en 'k zeg je nog eens: ik trouw niet eerder met je, dan als. de hond weg is! Voor mijn part schiet
je 'm dood of verdrink je 'm!" zeide de trotsche dame .
• Arm dier," zuchtte meneer, en zich tot zijne bruid wendende, zeide hij: .welnu Bianca, ik zal hem zelf verdrinken !"
.Dan ga ik meê om het te zien," zeide ze.
Meneer huurde bij den veerman, die aan de dicht bijzijnde
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breede rivier woonde. een Lootjen. Hij stapte er in, nam mijne
moeder meê en roeide naar het midden van den vloed waar een
snelle stroom ging, Hier gekomen smeet hij moeder over boord.
N u was mijn moeder dat wel meer gewoon, zoodat ze dacht,
dat het maar gekheid was en daarom zwom ze de boot na.
Toen l!leneer dit zag, ging hij in 't boot jen recht overeind staan
en sloeg met den roeiriem mijn moeder op den kop. 't Deed
veel zeer en het bloedde erg; muar moeder begreep hem niet
en zwom op nieuw het bootjen achternr.. Andermaal stond
hij op en juist sloeg hij toe, toen er een stuk hout tegen
het kleine bootjen kwam aandrijven. 't Bootjen kantelde en .....
meneer viel in het water. Zwemmen kon hij niet en zeker
zou hij verdronken zijn, had mijne moeder, ofschoon zij bevige pijn had, hem niet gegrepen en gelukkig aan wal gebracht.
Meneer kwam spodig bij en tocn hij opkeek, zag hij zijn
bruid en den hund bij hem staan.
,Hoe nu, Bianea," zeide hij, ,moet het dier nu nog weg?"
,Ik houJ vol, Pietro!" zeide ze, ,je hebt maar te kiezen
tussehen mij en deu hond!"
.Wdnu, Bianca," hernam meneer, .ik kies den hond:
want dit dier betoont me meer vrienàschap en liefde dan gij
mij doet i"~ en zonder verder een woord te zeggen, liet hij
Bianea staan, en ging met moeder naar zijn kasteel. Meneer
had ziels veel van zijne bruid gehouden. zoodat hij na dien
tijd meestal droevig was, en dan alleen kwam er een glimlach op ziju vermagerd gelaat, als moeder hem kwispelstaartend tegemoet sprong.
en werd ik groot.

Op dit kasteel nu werd ik geboren

Wij waren maar met ons vieren en de
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goede heer hield zooveel van ons, dat hij geen van die vier
jongen wilde wegdoen. Ik was zoodoende anderhalf jaar oud
geworden, 't was midden in de maand August.us en brandend
heet. Ik zat voor de deur op moeder te wachten en ja, daar
kwam zij eindelijk aanhollen met een paar mannen te paard
a(;hter haar. De tong hing haar uit den bek en het schuim
lag om haar gebit. Ze was dol! Eensklaps viel er een ge·
weerschot en .... moeder duikelde over haar kop en viel dood
neder.

Toen meneer dat alles gezien had, zeide hij: ,alles

gaat weg van me, tot zelfs mijn trouwe hond!"

Ik geloof

haast, dat hij van verdriet kort daarop gestorven is. Na zijn
dood kwam ik bij een rijke familie, waar vele kinderen wa·
ren, die allen heel veel van me hielden en mij met weldaden overlaadden. Nu, ik was er de lieve kinderen ook reeht
dankbaar voor cn, als ik er bij was, oan behvefden ze niet
bang te wezen; want ik zou ze met al mijn krachten, ten
koste zelfs van mijn leven, verdedigd hebben. Het voorbeeld
van mijn moeder navolgende, heb ik eens een der kinderen,
dat al spelende in den vijver gcvallen was, het lcven gered.
en sedert dien tijd was ik, kon het zijn nog meer dan vroe·
gel', de vriend van het geheele huisgezin. Leerzaam als ik
was, leerde ik allerlei kunst.jes ; maar dat was juist mijn 011'
geluk; want een man, die op de kermissen reisde, wist mij
door list in zijn tent te krijgen en nam mij mcê naar fen
vreemd land. Hier moest ik allerlei aardigheden leeren: Nu
eens moest ik met het domino-spel leeren spelen, dan weêr
eens zeggen hoe laat het was, dan weêr eens met een klein
geweertjen leeren schieten, en zoo veel van die grappen meer.
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Toen ik mij eindelijk, na veel slaag ontvangen te hebben.
die kunstjes had eigen gemaakt. werden mijn achterpooten
in eeu rood broekjen en mijn lijf in een blauw jasjen met koperen knoopjes gestopt.

Op mijn kop kreeg ik eeu hoedjen

met kippenvederen ! Zoo aangekleed werd ik in een hondenen apenspel gestoken en moest ik op de kermissen. meestal
voor domme menschen, dronken mannen of kleine kinderen
kunsten maken.

En als ik dan den geheel en dag en bijna

den geheel en nacht zoo voor gek had gespeeld, en als dan
die domme mannen en vrouwen, die dronken kerels en kinderen braaf in hun handen hadden geklapt, dan kon ik iu
mijn hok gaan, en mijn hongerige maag te goed doen met
een brok beschimmeld roggebrood, en miJn dorst verzadigen
met een bakjen water wgarin de meid de koftie1wpjes ui tgespoeld had. omdat ze te lui en te vies was bm schoon water voor haar eigen gebruik te halen.
duurde zoo een jaar of acht.

Dit lieve leventjen

Ik was zoo magcr geworden

als een talhout, mijn broek en jas waren veel te groot en
hingen als zakken om mijn lichaam, zoodat ik in dat meuschenpakjrn veel begon te gelijken op een aangeklceden bezemsteel, die kermis houdt.

Ieder jaar kwam mijn nieuwe

meester op dezelfde kermissen en ofschoon de paljas met veel
bombarie en getier mij twee j~ar geleden "d~ kunstigr Ber·
nardiner Cleo", het verleden jaar, .de hij de Amerikanen
algemeen bekende Patagoniscbe hend Sjapsjok" en van 't jaar,
.de bijzonder goed gedresseerde en beroemde Aegyptisehe dog
Abdal-Melik" noemde. 't hielp niet veel, de menschen kendeu mij al en gingen in plaats van in 't honden- en apenspel,
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in 't paardenspel van Bl!\nus. Dit jaar zelfs had de directeur
van de tent waar ik in was, z66 weinig verdiend, dat hij
het geld van zijn standplaats niet betalen kon, waarom het
gemeentebestuur dan ook de tent, met alles wat er in was,
verkocht. Ik werd door mijn tegenwoordigen baas voor één
gulden gekocht.

Niemand wilde meer geven voor zoo'n ma·

geren vuilen hond, die vol ongedierte zat. Nu ik hier ben,
heb ik niet te klagen. Ik moet wel veel werken; maar ik
krijg ook dikwijls een lekker afvaJletjen van de koe te eten;
de kinderen zoo wel als de baas, de vrouwen de knechts
houden veel van me, maar .... toch wensehte ik wel dat ik
weêr bij mijn oude vrienden was!"
Dt{ beide andere honden hadden met open mond zitten luis·
teren en zaten nog als een muisjen zoo stil, toen de verteller
al lang en breed aan het eten was.
Zooals de beide grootere honden gezegd hadden, gebeurde het
ook; want dien eigen middag nog moest Fidel voor de kar. Maar
het vertroetelde beestjen was zoo aan de weelde en het gemak.
kelijke leventjen gewoon geraHkt, dat hij, na een maand of
vier bij den slachter te hebben doorgebracht, stierf. Dat was
dan het uiteinde van Fidel, die poes nog kort geleden "goede
reis" gewenseht had.
N u zou ik wel kllunen ophouden met mijne vertelling,
maar één ding moet 'k toch nog er bij doen, en dat is het
volgende:
Toen de hond, die het laatst verteld heeft, zoo omstreeks
een jaar bij den slaeht~r geweest was eu dus al meer dan
negen jaar aan die lieve, rijke menschen 'Ças ontstolen, ging
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de slachter eens op reis om vet vee te koopen. Bruno, zoo
heette de hond en had hij altijd geheeten, zelfs toen zijn moeder nog leefde, mocht meê. Na een paar dagen op reis te zijn
geweest, kwamen ze met vier koeien bij het spoorstation van
eene groote stad. De koeien waren al in den beestenwagen
en de slachter ging nog wat in de wachtkamer. Bruno volgde
hem. Maar juist toen Bruno het groote portaal binnenliep
en overal snuffelde, daar zag hij eeu reeds oudachtig heer met
een dame op en neêr wandelen. Bruno Het den slachter
loopen en keek die twee rijke menschen aan. Eensklaps,
als had hij zich eerst goed bedacht, daar springt hij al blaf·
fende, huilende en kwispelstaartende tegen den heer en de
dame op en likt beurtelings hunne handen . • Koest, hond,"
zeide de heer en wilde hem wegjagen; maar de dame zei:
,Lieve deugd, Herman, dat is Bruno, kom hier berst!"
.. Ei wat, wees toch wijzer, vrouw! Hruno is al een jaar
of acht, misschien wel al langer van ons weg, hoe wou hij
ons nu nog kennen I"
Onderwijl hij dat zoo zei, kwamen er een jonge heer en
een jonge jufvrouw van zoo omstreeks zestien en vijftien
jaar oud Ze gaven pa een pakjen over en bekeken toen den
hond, die maar volstrekt niet weg wilde. ,He, pa!" zei de
jongeheer, .dat gelijkt Hruno wel! Zie je wel, Antoinette ?"
Het meisjen , dat door haar broer als Antoinette toelresproken was geworden, riep op eens, vergetende dat ze in 't station waren, en er vele menschen naar keken: .heusch pa
en ma, dat is Bruno, dat is Bruno!" Ze begon ook maar meteen den hond te streelen en dezen, na haar een poosjen strak
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aangezien te hebben, begon ook op eens dezelfde teekellen
van vreugde aan den dag te leggen, als toen hij voor 't eerst
den beer en de dame gezien had. Ondertusschen kwam de
~lachter er ook bij, en deze vertelde, dat hij hem op dc
kermis gekocht had van een directeur van een honden- cn

apenspel, die zijn marktgeld nieL betalen kon. M cneer was
evenwel nog alhjd rnaar lIiet overtuigd, dat dIe vreemde
hond zijn lang vermiste Bruno was, totdat de jonl\"cheer
zeÎ: NIk weet wat, pa! A.ls de hond eell ~tukjen van zijn rechteroor kwijt is, dan is het zeker Bruno; want eens, dat ik
met hem liep spclen, kwam er een andere groote hond, die
ruzie met Bruno zocht. Die hond nu heeft Bruno eeu stukjen
van zijn rechteroor afgerukt!"
Er werd onderzoek naar gedaan en waarlijk, het k warn
zoo uit. De hond had zijne vroegere vrienden en \veldoeners herkend, en deze waren nu niet zoo hardvochtig, om het
arme dier weêr weg te sturen. De slachter had er wel niet
veel zin in; want ook hij hield veel van het dier, doch toen
Antoinette hem er zoo heel vriendelijk om vroeg, en hern
zelfs al haar spaargeld voor den hond aanhood, toen zei de
slachter: ,Huor eens, jongejufvrouw , geld wil ik voor het
dier niet hebben, als u me dan maar verzekeren wiol, dat
deze geschiedenis in de couranten of in 't Cfn of andere boek
gedrukt wordt; want het zou jammer zijn, als niet vele
menscben wisten, niet alleen hoe Jalikliaal' eel' hond is, m"ar
ook hoe hij zijn weldoeners nin,nwr vergeet; want waa!'lijk ,
in dit opzicht staan vele mellschen bij den hond achter!"
Ue slachter nam hierop afscheid van den heer, de dame
5
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en de kinderen, en na Brnno nog eenmaal gestreeld te hebben, ging de man heen. Antoinette heeft tot nu toe nog niet
aan hare belofte voldaan, doch zij heeft mij vergunning ge.
geven, er eene vertelling van te maken en die aan den een
of anderen uitgever van kinderboekjes te sturen, met het
vriendelijk verzoek het te drukken! Hieraan hoop ik dan
ook te voldoen! Maar, zeg mij eens, Henri en Lotjen, hoe
is u mijne vertelling bevallen p"
NO heel goed, juf," zeiden beide kinderen .
• Nu goed, dat doet me genoegen, als ge er dan ook maar
uit geleerd hebt, dat twisten of krakeelen nog minder mooi
bij menschen dan bij dieren staat, en gij me wilt belo·
ven, voortaan, niet als hond en kat, maar als brave kinderen, die elkander recbt liefhebben, te zullen leven! Wilt
ge dat p"
1.·Ja juf!"
• Welnu, geef dan elkander nog een zoen en ga dan lief
samen spelen t"
De kinderen vielen elkander schreiende om den hals en
toen ze elkaar een zoen gaven, keek de zon even van ach·
ter de donkere sneeuwwolken in de kinderkamer, en 'k
weet zeker, dat de Engel, die straks, eer de jufvrouw vertellen ging, van blijdschap zou gelachen hebben, nu een
oog vol liefde op die twee kinderen zou hebben geslagen,
als hij ze beiden zoo eens hartjen aan hartjen en mond aan
mond te midden van onzen Lieven Heer's zonlicht had zien
staan!

D E

WOL F.

NVan middag !l:aan we naar Tante Louise arren, Lot! Ben je
niet blij? ' vroeg op een zaterdag morgen Henri aan zijn znsjen.
/lOf 'k blij ben, dat kan.je begrijpen! Ik heb verleden
jaar ook al eens geard, en 0 jongens, wat ging dat er door!
En dan die bellen rondom den hals van die paarden, klingkling-klinge-linge kling, kling kling, en die prachtig mooie
ringen! kijk, ik zou wel iederen dag willen arren !"
lJen geheelen morgen lang tot elf uur toe gÏJ.gell de kleine
mondjes over de pret, die ze 's middags hebben zouden;
maar, na elf uur, werden hunne vroolijke gezichtjes hoe langer zoo donkerder en liepen ze, eer 't nog middag was, beiden
te schreien!
, Waren ze dan ongehoorzaam geweest en mochten ze niet
meê arren rit
Neen, ze waren in 't geheel niet ongehoorzaam geweest!
,Gingen hunne ouders dan niet, of hadden deze belet gekregen ?"
Neen, ook dat niet!
H Maar wat dan?"

'"
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0, nieuwsgierig goed, dat je ben. had me maar laten vertellen, dan had je 't nu al geweten! Luister ILaar wat de
oorzaak was, dat ze niet gingen. '8 Morgens nog hingen er
buiten aan de ramen dikke ijskegels, maar zoo omstreeks
een uur of tien zag Lotjen onder aan die kegels al druppels hangen, die telkens neervielen en door andere gevolgd
werden.
,Kijk eens Henri, 't dooit!"
,Loop, malle meid, dat komt van de warmte hier in de
kamer! Dooien!'t vriest dat het kraakt, zeg ik je!"
Lot jen liet zich half en half overtuigen, doch toen omstreeks
elf uur ook brokken sneeuw van het dak schoven en zij het
water in den regenbak hoorde druppen, riep ze met een
beel lang en ontevreden gezicht:
uKijk maar, Henri! of 't niet dooit!"
Henri kon maar niet begrijpen, dat het juist nu zou gaan
dooien, nu ze 's middags moesten arren. daarom zei hij:
Noch kom, dat beet jen zegt ook al wat! Bah! Als de middag
weêr maar voorbij is, dan houdt dat dooien op! En kijk
een~ ! De zon kruipt al weg en heel de lucht is vol wolken!
Zeker, we krijgen nog veel meer sneeuw!"
Nu, Henri had gelijk, geheel de lucht was met wolken
dicht bezet, maar, in plaats van sneeuw, kwam er regen,
en dat wel zóó erg, dat men de sneeuw bijna stukjen voor
beetjen kon zien wegsmelten. Ook woei er een hevige wind,
en de regen kletterde zóó tegen de glazen, dat de kinderen
bijna koude kregen bij de warme kachel. 't Spreekt wel
van zelveu, dat er nu van de sledevaart niets komen kon,
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zoodat we nu ook meteen weten waarom Henri's lip tot bijna
op het derde knoopsgat hing en Lotjen
Nu, prettig i~ bet ook niet, vooral
op gerekend heeft; maar er is in 7-ulk
doen; want geen mensch is er, die het

liep te schreien.
als men er zoo vast
geval niets aan te
kan doen dooien of

vriezen, regenen of sneeuwen, dat alles is het werk van
onzen Lieven Heer en deze geeft alles op zijn tijd. 's Middags
aan tafel was 't, alsof hunne boterhammetjes niet zoo Jekker
smaakten, als anders. Ge moet weten dat de ouders van
Heun en Lot jen rijke lieden waren, die eerst des namiddags
om vier uur of half vijf warm middageten gebruikten; maar,
omdat de tijd van 's morgens acht uur af tot 's namiddags
vier uur, wel wat heel lang voor hongerige magen is, zoo
namen ze om twaalf uur een boterham bij de koffie!
Mama zag \lel, dat hare kindertjes erg bedroefd waren
en daarom zeî ze: "N u, ik zal van avond anijsmelk klaar
maken, dan moogt ge daar een paar kopjes van drinken
eer ge naar bed gaat!"
IIEn ik," zei pa, lIik geef u vergunning om tot acht uur
te mogen opblijven, mits ge zoet zijt!"
"En ik," zei de kinderjufvrouw , "zal u dan, onderwijl
we anijsmelk drinken, werr eene vertelling doen uit bet leven
der viervoetige dieren!"

.Nu, wat zeg-je daar nu van, maken we het niflt goed?"
vroeg ma.
Henri keek Lot jen en Lotjell keek Henri aan 1 Weg waren
de ontevredene gezichten en beiden wisten geen beter ant.
woord te geven dan

e~ns

hartelijk te lachelL!
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Hadden ze het 's morgens druk gehad over het arren, nu
ging het tongetjen nog radder.
"Wat zou de juf vertellen, Lot jen ?"
"J a, weet ik dat? Ik denk van de koe!"
" Van de koe? en dat waarom?"
, Wel jongen, als we anij~melk drinken, dan zal ze vragen: weet ge wel van welk dier we de melk krijgen? en
zoo komen we op eene vertelling van de koe!"
"Ik geloof 't niet, Lotjen; want verleden week heeft ze
on~ er al zooveel vaJl gezegd! Maar zeg, houd-je van melk ?"
"ik! Asjeblief , hoe meer hoe liever!"
,Ik ook; maar als 't nu met de anijsmelk eens ging als
met net arren P"
.Lompe jongen, de melk kan toch niet wegdooiën!"
,Neen, maar de boer zou ze verkocht kunnen hebben!"
En zoo ging het voort, tot dat ze aan tafel gingen om
te eten en ze ma aan de meid hoorden vragen: .En kunnen we melk krijgen, Mietjen 1'"
"Ja, mevrouw, om vijf uur zal de boerin ze brengen!"
De gezichtjes der klei-

N u was Leiden dan ook uit nood.

nen straalden van blijdschap en ze aten zoo smakelijk, alsof
ze vier dagen lang gevast hadden. Ja, toen ze weêr in de
klllderkamer terug gekomen warèn en de jufvrouw beiden gewasschen en verschoond had, en Lotjen in haar nachtponnetjen en Henri in zijn hanssop rondliepen, zeî Henri: H Huor
eens Lot, ik ben blij, dat het begonnen is met dooiën!"
"Ik ook!" zei ze, en meteen vroeg ze: .Begint u nu gauw,
juf?"
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.Ja kindlief, zoo op 't oogenblik, eerst zal 'k hier alles
in orde maken."
Nu, dat WilS heel gauw gebeurd en een poosjen daarna
zaten ze alle drie weêr op het eigen plekjen, waar ze zaten
toen de jufvrouw van den hond en de kat verteld had; maar
nu stonden er nog kopjes op tafel en dat was den vorigen keer
niet. En, achter om 't noekjen van de deur, stond zoo waar
weêr, geloof ik, de engel, die 's nachts bij het bedjen der
kleinen waakte, te wachten of de kindertjes nog niet gin.
gen slapen.
De anijsmelk was ingeschonken en werd warm uitgedronken.
vNu, lieverts, ik ben klaar, u ook?"
I,J a, juf!"
NWplaan, luister dan maar; ik wil u van avond wat van
den wolf vertellen.
,. Wij zitten hier in ons land zoo gerust en vroolijk bij het
vuur, alsof er geen het minste gevaar was, en dat is er dan
ook niet hoop ik Maar niet atle menschen zitten zoo ge·
rust en warm bij het vuur; want velen zijn er, die, al is
de zon ondergegaan, al vriest het, dat het kraakt, al ~neeuwt
het, dat men uit de oogen niet zien kan, al regent het, dat
de weg één -groote waterplas wordt, toch nog buiten zijn.
Daar heb-je den nachtwaker, den torenwachter, den brie·
venpostrijder , den schildwacht voor de poorten der stad,
den arme, die bij dag zich schaamt te bedelen en daarom
's avonds uitgaat, die allen zouden ook wel heel graag bij
het koesterende vuur in eene warme kamer zitten; maar,
ze kunnen niet en moeten wel buiten zijn! Gelukkig komen
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zulke menschen er in ons land met een kouden neus en koude
handen of natte kleederen af; maar dat is niet overal zoo;
want in andere landen worden de wegen niet zelden onveilig gemaakt door slechte menscben, die geld willen stelen
of door leelijke en vreeselijke roofdieren, die honger hebben
en het vleesch van den mensch, als ze 't maar eenmaal geproefd hebben, een lekker bapjen noemen. Ik bedoel den wolf.
In de meeste landen van dit werelddeel, dat Europa heet,
in Azië, Afrika en Amerika beboort dit dier te bu:s. Niet
overal wonen er evenveel; want in ons land komen ze zeer
zelden en dan alleen nog maar in de provinciën Noord-Bra.
bant, Gelderland of Overijsel , terwijl er in Polen en Rusland heel veel gevonden worden. Waar dat van daan komt
is gauw gezegd.

De wolf is een roofdier en leeft, evenals

als andere roofdieren, in dichte en groote bosschen. Zulke
heel groote bosschen nu beeft men in ons land niet, doch
in de landen, die ik u daar zoo even genoemd heb, zijn er
beel veel.

Daar ge mogelijk wel nooit nog een wolf gezien

hebt, zoo wil ik u eens zeggen hoe zoo een dier er uitziet.
V ooreerst moet ik u dan zeggen, dat hij tot de familie der
honden behoort en dan ook zeer veel op den herdershond
gelijkt; maar hij is veel sterker, want hij draagt met gemak
een schaap in zijn bek en loopt er hard meê weg. Zijn kop
is grooter, doch zijn pooten zijn kleiner dan die van een hond.
De kleur van dit dier is aan den kop en hals aschgrauw,
het lijf geelachtig bruin, het onderlijf witachtig grauw, en
de punt van zijn staart, die in een bos lange haren eindigt,
~I\"art.

De voornaamste zintui!!ell, het, g-ezicht, het geho'or
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en de reuk zijn bij hen zeer fijn en scherp. Even als alle
andere wilde dieren, brengen ze meestal den dag slapende
door en gaan 's nachts op roof uit, doch zijn dan, als ze
ten minste niet geheel en al uitgehongerd zijn, zeer voorzichtig, zoodat men ~e niet heel gemakkelijk vangen kan.
In het voorjaar krijgt de wolvin van drie tot negen jongen,
die ze voor haar mannetjen verbergen moet, anders zou
zijn eigen kinderen vast opeten.

dez~

Even als de honden zijn

ook de wolven bij hunne gebomte nog blind; maar de jonge
hondjes hehben geen tanden en de jonge wolven wel, zood at
ze binnen weinige dagen al met heel veel smaak het gevogelte en de dieren verslinden, welke de wolvin hun bezorgt.
Waar de wolven zoo al bang voor zijn, hoe ze zoo al gevangen worden. welk kwaad ze zoo al uitrichten, dat zal ik u
in 't vervolg van deze vertelling wel zeggen. Me dunkt dat
ge nu, als ik zeg: ,er waren eens twee wolven," ten naastenbij begrijpen kunt, hoe ze er uitzien en wat ze van
plan zijn •
• Er waren dan eens twee wolven, rechte slokoppen in hun
soort.

Nooit hadden ze genoeg, en, als ze den geheelen

nacht gestroopt hadden, dan waren ze 's middags weêr hongerig.

Zoo was het ook eens op een

lekker~1l

middag in

de maand .\1 ei, dat de eeue wolf tegen den anderen zeÎ:
pIk heb dan weer een

verschrikkel~ken hon~er,

.Ja,'· hernam de andere, .ik ook.

kameraad !"

Ik heb daar straks,

toen ik wakker werd, al een paar muizen en een kikvorsch
gevangen; maar d~t goed voedt niet, evenmin als de ha~en
en konijnen waarvan we tegenwoordig leven moeten!"
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.J a, 't is zoo, maar weet jij wat anders?"
vNeen en ja! Hier een half uurtjen van daan, aan den kant
van 't bosch op de heide, is een kudde schapen! Me èunkt
zoo'n schapenboutjen , hé, dat zou ons opsterken!"
KJ a, dat zou het; maar ho~veel ik ook voor zoo'n mondjen
vol over heb, toch mijn leven niet, hoor!"
vEi. wat, wie wu ons kwaad doen?"
• De herder!"
"Kom, kom! die lange slungel ligt meest altijd onder de
hoornen op het gras te slapen, en ronkt dan, dat men het
eelt half uur ver hooren kan!"
"Een half uur, zeg-je ~ Sst, laat ons dan eens stil zijn,
dan hoor ik het ook!"
"Och loop, de wind is tegen, dan zou je vlak aan den
anderen kant moeten zijn!"
"ZOO, zouden we dat? Maar nu. 't is alles goed en wel,
die lange slungel van een herder slaapt op het gras onder
de hoornen, doch weet-je wel wie er niet slaapt?"
"Je meent de herders hond?"
.Ja precies, dien meen ik, en dat is geen kat jen met handschoenen aan, hoor i"
"J e bent een lafaard I Die hond is geen knip voor zijn
Ileus waard en 'k hen er geen ::iertjen bang voor! We zullen best van middag een schaapjcn kunnen eten, als we maar
slim te werk gaan!"
"Nu, mij goed; maar hoe zal je dat aanleggell?"
"Niets gemakkelijker dan dat, oude snor re haard ! Ik zal
zóó loopen en draaiën, dat de hond mij ziet, en precies doen,

blz. 75.
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alsof ik op een lammetjen loer, dan komt de hond op mij
af. Ondertusschen moet jij van de andere zijde een schaap
rooven en hier brengen. Mij kan de hond toch niet krijgen
en dan deel en we den buit samen!"
"Dat plan is uitmuntend," zei de andere, "kom aan, er
dan ook maar dadelijk op los!" Na een half uurtJen gekuierd
te hebben, kwamen ze dicht bij de plek waar de schapen op
de heide liepen te knabbelen aan het korte gras, dat door
den vool'jaarsregen en het Meizonnetjen er tamelijk lekker uitzag. Hier gingen ze van elkander af. De eene wolf, die de
list verzonnen had, vertoonde zich aan den rand van 't bosch
en draaide en keerde net zoo lang, tot de hond hem in 't
oog kreeg!
fI Wat koekoek,"
dacht deze, "dat gelijkt wel een wolf!
Laat eens zien! AJ zijn levensdagen, 't is er een: W of, wof,
wof!" en de hond er op los. De schapen liepen verschrikt
door elkander, de berder werd wakker, wreef zijn oogen uit,
maar eer hij goed en wel zag wat er gebeurde, pakte de
andere wo! f den grootsten ram der kudde weg en liep er, zoo
hard hij kon,: mee het bosch in. Nauwelijks was hij bij zijn
hol gekomen, of daar kwam zijn kameraad ook aanzetten .
• Brr, kameraad! dat is me een karwei geweest! Wat kan
me zoo'n hond loopen, daar is geen voorbeeld van; maar
we hebben den buit toch binnen, zou ik zeggen! En't is me
een mooie vette ram ook, hoor! Komaan, ieder de helft."
In een oogenblik was er niets meer van het heele beest
te zien, en hij, die den ram gepakt had, zeÎ: .dat moesten we
nog eens doen, kameraad!"
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"Mij goed," zei de andere, "maar van daag niet en heel
de week niet! Of denk ie, dat die herder nu nog slaapt?
Neen, mannetjen ! dan ken je de menschen nog niet, want
deze gaan altijd den put dempen, als 't kalf verdronken
is!" - Zoo leefden deze wolven samen heel gezellig, en
brachten den zomer al roovende door, totdat eindelijk de
barre winter kwam en ze weinig of niets meer te eten kondeu krijgen.

Het duurde niet lang of ze rammelden van

den honger en ze besloten zich met andere wol ven uit de
buurt te vereenigen om samen een grooten strooptocht te
ondernemen.
Och, het was zoo'n barre winter, en de sneeuw lag op
enkele plaatsen huizen hoog, zoodat de spoortrein zelfs niet
rijden kon. Nu kan het even,rel toch gebeuren, dat men
op reis moet, al bleef men liever te huis, ten minste, dat
ondervond een rijke Poolsche graaf. De vader van zijn vrouw
lag op sterven en, eer de goede grijsaard stierf, wilde de goedhartige gravin haren bra ven vader nog wel eens zien en spreken.
"Ja," zeide de graaf, "dan moet 1 wan de slede maar eens
inspannen, dan rijden we er heên!"
Zoo gezegd, zoo gedaan.

In vliegende vaart vloog de

lichte slede langs de witte sneeuw, zood at ze des avonds al
vroeg bij den zieken man aankwamen.

Een paar dagen na

de komst van zijn dochter en zijn schoonzoon stierf hij evenwel, zoodat de gravin, nadat haar vader begraven was, weêr
maar besloot haar eigen kas:eel op te zoeken. Weêr gleed
de slede, als een vogel zoo sllel, langs de nog harder bevro·
ren sneeuw!

't Was of de paarden vleugels hadden!
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qWat loopen die dieren toch," zeide de graaf, .als ze
maar geen wolven ruiken!"
I wan, die op een los paard achter de slede reed, keek om
en riep eensklaps: .Wolven, wolven, heer graaf, een heele
kudde wolven!"
De paarden waren al bek-af, ze konden haast niet meer
voort, en intusschen kwamen de wolven vreeselijk huilende
nader. Ze waren reeds dicht bij, Iwan draaide zich om en
schoot met twee pistoolschoten ook twee wolven dood De
kudde bleef een oogenblik staan om de gevallen broeders te
verslinden, doch weldra holden ze weêr uit al hun macht
de slede achterna; weêr wilde ':'wanschieten, doch 't pistool
viel uit zijn hand in de sneeuw .
.. Kom in de slede, Iwan," riep de graaf, Hen laat het paard
dan maar een prooi der wolven worden." In een oogenblik
was de knecht van 't paard in de slede, en nog waren ze niet
ver, of ze hoorder;. al dat dit arme dier door de hongerige roofdieren werd aangevallen. 't Verdedigde zich moedig, doch
wat zou één paard tegen bijna honderd wolven;>
Poef, paf, poef, paf! klonk het langs de vlakte en een
heel regiment Russische huzaren kwam te voorschijn en
doodde er meer dan vijftig. Dat schrikte het over5chot evenwel niet af en, ofschoon de huzaren voortgingen te schieten,
zoo verslonden zij, die nog in leven gebleven waren: het
reeds gevallen paard of hunne doodgeschoten kameraden.
Twee wolven evenwel waren slimmer dan al de anderen;
want in plaats van hun prooi op de plaats zelve te verscheuren, pakte ieder een wolf in den bek en vlood er meê hee:J.
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Dat waren onze beide schapendie'len, die er dus heelhuids
af kwamen .
• Daar waren wij bijna het mannetjen van de rekening ge·
weest, kameraad!" zei de een, en de andere zeide: vja bijna;
maar ik heb nog zoo'u verschrikkelijken honger, dat ik geen
raad weet! Van nacht ga ik het. dorp in!"
,Pas maar op de kuilen, als je dat doet, hoor!"
"Kuilen, kuilen, wat zijn kuilen?"
"Kuilen zijn diepe putten, die de menscben in den grond
graven. Als wij er invallen, dan kunnen we er niet meer
uit, zoo diep zijn ze!"
,Maar ik beb t.och oogen om te zien P"
,Dat heb je; maar die kuilen kan je niet zien; want de
menschen leggen er dunne takjes over, en naar den tijd van
't jaar strooien ze over die takjes weêr gras of sneeuw. Je
ziet er niets van, je denkt. dat je een goed pad heht! Jawel,
pardoes, daar ga je, tien of elf voet diep in den grond. Daal'
blijf je dan zitten tot den volgenden morgen de jager komt,
en je zonder genade een kogel door je kop jaagt!"
"Nu, maar van honger sterven is ook geen bapjen. Al
lagen er zoo veel kuilen als ik haren op mijn huid heb, ik
ga! 'k Zal wel voorzichtig wezen!"
De hongerige gast ging dan ook; maar nog was hij een heel
eind van het dorp af en dicht bij eene hofstede of, jawel, daar
valt hij eensklaps in een van die kuilen, waarvoor zijn kameraad
bern gewaarschuwd had. Brr, wat zette hij een keel open! Hoo·
ren en zien verging je daarbij! Ten leste evenwel was hij zoo
bek·ai', dat hij niets meer dan een dof gebrom kon laten hooren.
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Even buiten het dorp was er dien avond een bruiloftspartij
geweest, en zoo als ge weet, op zoo'n partij zijn de menschen
gewoonlijk heel vroolijk. Men lacht en schertst en zingt,
en ten slotte gaat men een dansjen maken. Maar dansen zonder muziek gaat niet te hest. Nu, dat begrepen die luidjes
dan ook, en daarom hadden ze aan een kleermaker uit de
bmut gevraagd, of hij niet een weinig voor hen op de viool
wilde spelen, ze zouden hem goed betalen. De man was niet
rijk en had vele kinderen, waarom hij dan ook 's avonds bij
't vallen van den donker naar het huis ging, waar de bruiloftspartij gehouden werd. 't Ging er vroolijk toe en eerst
diep in den nacht ging de kleermaker met zijn viool onder
den arm huiswaarts. 't Was daar binnen warm en buiten erg
koud, zoodat hij, om niet door de koude bevangen te worden,
besloot, het op een loopjen te zetten! Zoo liep en liep hij zooveel mogelijk recht uit, recht aan, den naasten weg naar
huis. Maar daar het betrokken lucht was en de man moge
lijk niet te best voor zich uit keek, daar gleed hij, pardoes,
in den kuil waarin meneer de wolf zat. De kleermaker verschrok erg en meende het al uit te schreeuwen van angst en
hard om hulp te roepen, toen hij gelukkig dacht aan 't geen
een der bruiloftsgasten gezegd had: ,Nu, baas Van der Naald,
als je per ongeluk een wolf tegenkomt, dan moet je maar
een deuntjen gaan spelen; want de wolven hooren, evenmin
als honden, gaarne muziek en gaan er zelfs voor op den loop!"
'tIs natuurlijk, dat hij niet dat heele gezegde woord voor
woord nadacht, jongens neen; want. dan had sinjeur de wolf,
die ook wat verschrikt was, hem zeker al heel gauw bij de
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broek gepakt.

Gelukkig was hij niet in den put get'ttlten,

Illaar er in gegleden, zoodat de viool en ~trijhtok nog goed
en wel onder zijn arm zaten en daarom pakte hij, bijna
zoodra hij de vonkelende oogen en het dof gebrom van den
wolf gezien en gehoord had, de viool, over de snaren en:

de strijkstok ging'

"Dat gaat naar den Bosch toe,
Zoete, kleine Gerritjen,"
hoorde men den kleermaker in den put spelen! W egloopen
kon de wolf niet, anders zou hij het zeker gedaan hebben
en daarom kroop hij van benauwdheid, als een kloen sajet
in elkander.
H Dat gaat goed," dacht de
speelman en zaagde er zoo
verschrikkelijk op los, dat er weldra drie snaren van zijn
instrument gesprongen waren, en daarom zeî hij: "zachtjes
aan schippertjen, dan breekt het lijutjen lIiet! Spelen we uu
eens een heel treurig liedjen , komaan, het weesjen !" En de
wolf, die mogelijk gedacht had, dat de koude den armen
speelmau wel zou beletten voort te gaan met spelen, hoorde
tot zijn verdriet een~klaps:

fI

Aan den oever van een snellen vliet."

Ot.dertusschen wa~ het langzamerhand schemering gewor·
den en de boer, die de kuilen gegraven had

ril

bezig was

zijn koeien te voederen, deed de ~t"ldeur even open om te
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2:Ïen of de lucht helder of betrokken was. 't Was stil, zeer
stil zelfs, de zachte tonen van de viool drongen tot hem
door en hij hoorde het algemeen bekende liedjen :
NAan den oever van een snellen vliet."
.. Wat koekoek ," dacht de boer, ..daar wordt ginder op
de viool gespeeld, wie kan dat zijn? En 't blijft altijd op
dezelfde plaats! Daar ga ik eens even naar toe!" Op 't geluid afgaande, kwam onze boer eindelijk bij den put en
hoorde, tot zijn verbazing, dat er iemand in zat, die speelde.
uWie is daar?" riep hij .
.. Ik buurman," antwoordde de speler, eik, baas Van der
Naald!"
,Lieve deugd, buurman! ben jij dat? En heb je daar zoo'n
heelen nacht alleen gezeten? Houd toch eens even op met
spelen!"
.. Neen, niet alleen, 'k heb gezelschap," antwoordde de
kleermaker, die, hoe koud hij ook was, er aardigheid in begon te krijgen, dat de boer zoo verwonderd en de wolf
zoo bang was.
,In gezelschap, zeg-je? En wie is er dan bij je? Ik zie
niets !"
,'k Geloof het wel, dat gij niets ziet; want hem die mij
gezelschap houdt, moet ik bang maken met mijn muziek en
hij zit nu in elkander gekropen van angst in 't donkerste
hoekjen!"
, Maar wie is het dan toch:"
6
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• Wel een wolf," riep de kleermaker en speelde ondertusschen het: .Aan den oever van een snellen vliet ," weêr
maar van 't begin af.
N

Een wolf, zeg je P 't Is toch een leugen P"

,Neen waarlijk niet ," antwoordde de kleermaker, "help
me maar gauw!"
.'k Zal je helpen, man ," zeî de boer en deze liep zoo hard
bij kon naar huis om hulp te halen. Weldra was dan ook
de wolf dood en vergat de koude vioolspeler, in het huis
van den boer gezeten, bij de warme kachel en onder 't ge·
not van een kom warme koffie en een snede brood met spek,
den angst en de koude, die hij in den afgeloopen nacht had
moeten lijden.
Toen zijn kameraad niet thuis kwam, dacht de achtergeblevene wolf: "zoo, zoo, voortaan ben 'k alleen, mijn makker
is bepaald om zeep, 'k ga eens loeren!" Heel voorzichtig
ging hij op weg en jawel, bij den put gekomen, zag hij het
gevilde lichaam ,'an zijn vriend liggen: poT a, ja ," zoo redeneerde hij, .bij gebrek aan brood eet men korstjès van pas·
teii:n," zeggen de menschen. Ik zal dns maar nemen wat de
honden zelfs niet lusten, ik neem mijn makker meê en peuzel hem op!"

Hij voegde de daad bij het woord en weêr

in zijn hol gekomen, at hij met veel smaak het anders niet
lekkere hapjen op! .Ja. wat zal men er Ran doen?" zeî hij:
"honger is een scherp zwaard en maakt rauwe boon en zoet!"
Met overleg en slimheid kwam onze wolf den koud en win·
ter door.

"De menschen zeggen wel eens ," bromde hij in

zijn eentjen, .dat ik een benauwde deugniet ben, dat ik bang
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hen voor muziek, voor 't geluid van trompetten en snaphaanschoten, voor vuurvonken , die men met een staal uit een
vuursteen slaat, voor 't rammelen van een ketting en veel
andere van die mooie dingen' meer; maar ik laat ze praten,
'k ben veel liever bange Piet dan doode Piet!" En zoo re·
deneerde onze wuI f al voort, doch bij al zijn slimheid, zou
hij er eindelijk toch het haclJjen bij inschieten. Hoor maar!
De winter was voorbij en duizenden bloempjes staken haar
geel of wit kelkjen boven het frissehe, groene gras; 't was
net weder om eens uit wandden te gaan. Dat vond de lIolf
ook, en daarom vinden we hem ook op een schoonen voor·
middag van de maand Mei een kuiërtjen door het bosch maken. Onderwijl hij zoo liep scharrelen, zag hij een onden
vos zitten, en begeerig als hij was, om na zoo lang alleen
geleefd te hebben, eens een praatjen te houden, zeide hij:
.Dag vos!"
.D&g wolf!" antwoordde de andere_
• Mooi weert jen van daag, hé?"
.Dat zeggen de menschen ook," zei de vos, Hals ze om
een praatjen verlegen zijn!"
.Je bent kort aangebonden, kameraad!" hernam de wolf.
• Komt dat, omdat jc van den winter zoo'n honger geleden
hebt?"
.Ik honger geleden? Ik?" vroeg de vos. "Neen man, ik
geloof, dat je wel met me had willen ruilen; want je stinkt
van magerheid !"
"Och, die lucht heb ik altijd bij me, of 't zomer is of
winter, dat doet er niet toe! Dat zit in mijn vleeseh! En

'"

84

't moet wel erg zijn ook; want de honden lusten mij niet
eens en de mensch eet me alleen bij heel groot gebrek!"
,Zoo, dat wist ik niet ," zei de vos en wilde weêr in zijn
hoi gaan; want hij was maar in 't geheel niet op het gezelschap van dien hongerigen kwant gesteld. Doch de wolf
trad hem in den weg en zeî: uHou reis, kameraad, wil je
nu weggaan, dat is niet mooi van je! Laat ons samen een
weinig gaan wandelen!"
, Dankje," antwoordde de vos, ,ik ben bang voor menschen!"
,Loop heen! Bang voor menschen! Ben ik dan niet bij je P"
,'t Geeft ook wat!"
N W at P je zal toeh niet zeggen, dat ik bang voor menschen
benP"
it Is de vraag of je in je leven al eens menschen gezien
hebt, meneer de wolf!"
,Ik geen menschen gezien? En van den winter hebben
we er nog jacht op gemaakt, en als er niet een paar honderd rare dieren gekomen waren, dan waren ze bepaald't
mannetjen van de rekening geweest!"
uRare dieren, zeg jeP Welke rare dieren waren hpt dan wel P"
• Weet ik het? Maar rare dieren waren het bepaald;
want op ieder dier was een half mensch gegroeid!" - De wolf
meende de paarden waarop de ruiters zaten, die hen verjaagd
hadden, en dat begreep de vos dan ook wel, waarom hij
zei: ,0 Ja, ik herinner mij ook wel eens zoo'n dier gezien te
hebben! Kijk, ginder loopt er een !"
uJa maar. dat is wel zoo'n dier, doeh daar is geen half
mensch op gegroeid! Maar zeg mij eens, hoe heet dat beest?"
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.Ik moetje eerlijk bekennen, dat ik het niet weet, vriendjen ;
maar ga met mij meê, dan zullen we het samen gaan vragen!"
.Dat 's goed," zei de wolf en daar gingen ze op pad en
kwamen weldra bij het dier, dat een paard was, aan.
Het paard was niets op het gezelschap der beide heeren
gesteld en beantwoordde hun beleefd; ,dag meneer mooi

beest ," met een kort af; ,Dag schavuiten!"
"Meneer het mooie beest schijnt ons niet te kennen,"
hernam de vos; .want st:haruit is onze naam niet! Ik heet
Vos en mijn kameraad hier, heet Wolf. We komen beide
uit verre landen om u te vragen hoe ge heet!"

vHoe ik heet?" hernam het paard, ,dat weet ik niet;
maar de hoefsmid heert mijn naam met heel kleine letters
onder den hoef van mijn rechter achterpoot geschreven. Als
je lezeu kan, moet je maar eens kijken, dan weet je 't!"
"Ja, goede vriend," zeÎ de slimme vos, "mijn ouders lie·
pen langs den weg te bedelen en hadden dus geen geld om
't schoolgeld te betalen; ik kan dus niet lezen en schrij ven;
maar hier mijn kameraad, meneer de Wolf, deze is van zeer
voorname kom· af en is doctor in de letteren, die zal het
dus wel lezen kunnen!"
De wolf was zeer gestreeld met de eer hem door den vos
gegeven en zeÎ; • 0 ja, ik kan goed schrijven en op sC/lOoI
was ik in 't vierde leesboekjen van Leupen!"
IIDan kunt ge net mijn naam lezen ,"zei bet paard, .want

'k heb mijn moeder wel eens hooren zeggen, dat hij geschreven wordt met een medeklinker achter een langen slotklank
en hier nog een medeklinker vovr."
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• Precies," zeÎ de wolf, H maar 't behoeft nu juist geen
lange slotklank te zijn, 't kan een korte ook zijn; want mijn
naam stond ook in dat boekjeu en dien leerden we zoo lezen:
o·t ol. Nu is ot een korte slotklank; vervolgens ot·f, olf
en een 10 er voor, w·ol!, wolf. Zie je, en dat is mijn naam!"
.Je staat toch verbaasd over zoo veel geleerdheid," zei
de vos, ,en 'k wil wedden, dat je binnen kort hoort: HBij
besluit van Z. M den Koning van 't Wolven!and is meneer
de Wol! benoemd tot hoogleeraar in de letteren aan de hoo·
geschool op 't Afgebrande dorp ," ..
• Nu," zei het paard, Hals je lezen wil, ga dan je gang
maar!" en meteen lichtte hij zijn rechter achterpoot op en liet
een blinkenden hoef zien .
• Ik zie geen letter," zei de wolf·
, Dat komt omdat je er te ver af staat ," antwoordde de
vos, .meneer het mooie heest heeft immers gezegd, dat het
met heel kleine letters geschreven is!"
,,ot Is waar ook," zei de wolf en hij zette zijn neus zoo
dicht bij den hoef van 't paard, als hij maar kon. Daar
had het paard op gerekend, en zijn poot een weinig naar voo
ren trekkende, gooide hij hem eensklaps met zulk een vaart
achteruit, dat meueer de wolf een heel eind verder op het
weiland, met. bloedenden bek, neêrviel. 't Paard liep vroolijk
hinnekende weg, en de vos lachte, dat zijn lever schudde.
De wolf evenwel, was dan verschrikkelijk boos en zwoer bij
dit en dat, hij zou zich wreken op het onbeschaamde dier,
zood ra zijn bek en zijn gebit maar beter waren. De vos was
maar half tevreden; hij had graag gezien dat het paard hem
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op eens morsdood getrapt had en ging met den wolf naar
zijn hol terug.
!k Weet niet ," zei de wolf, "maar sta ik anders alevel
niet heel vast op mijn pooten, nu denk ik ieder oogenblik
om te vallen!"
.. Ik zal je thuis brengen," zei de vos en toen hij dat ge·
daan had en weêr alleen voor zijn hol zat, dacht hij: .nu,
maltr als hij er ~an op komt, dan z31 't me verwonderen! Ver·
baasd, wat kreeg hij me daar een trap! Ik geloof, dat hij wel
viermaal kopjen geduikeld heeft; 't was aardig om te zien!"
Wat de vos hoopte, gebeurde evenwel niet; want een paar
dagen daarna, kwam de wolf weêr en zette een alles behalve
vriendelijk gezicht.
~Zoo kameraad !ben je beter?" vroeg de vos .
.. Ja, ondeugende smeerpoets, ik ben weêr zoo ver klaar,
dat ik jou met huid en haar kom oppeuzelen voor de leelijke poets, die je me gebakken hebt!"
• Ik u ecn poets gebakken P Ik? En wanneer dat, als
'k je vragen mag?"
.. Neen, dat zou je niet weten, hé!"
vOp mijn eer, ik weet het niet!"
.Nu, ik zal je dan een weinig op dreef helpen. Zeg me
eens, waarom kon je een paar dagen geleden lIiet lezen?"
"Dat 's eenvoudig, meneer de wolf, omdat ik het nog
niet kani"
.. Wat je zegt, och grut, men zou immers. als je 't niet
heter wist, jou voor het onschuldigste dier der wereld hou.
den en zijn laatste zoudags-centjes je ter bewaring geven!
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Maar kort en goed, zoo leep zal je dezen keer toch niet
zijn om me nog eens zoo'n kool te stoven. Weet je wel,
waarom ik weer naar jou toe kom pH
,Zeker om weêr eens te gaan wandelen, meneer de woW"
.Ei, en me dan het laatste tikjen te laten geven, is 't niet?
Neen mannetjen, ik kom om wat eten vragen; want je hegrijpt wel, dat ik nog niet op de jacht kan gaan!"
,Ja mijn lieve man, wat zal 'k je geven! Ik heb niets
te huis! Ik weet wel wat; maar daar durf ik niet om!"
, Nou, en wat is dat P"
"Ja, ziet u, daar ginder bij die boerenhofstede hangt een
heel stuk vleesch buiten aan een boom. Ik heb al gedacht,
dat de menschen het daar te drogen hebben gehangen; maar
't is zoo ver van honk en zoo dicht bij den hond!"
.Nu goed, dan gaan we van nacht heel stilletjes te zamen."
zei de onvoorzichtige wolf.
Mogelijk zult ge wel zeggen, kinderen, wie hangt er nu
buiten aan een boom vleesch te drogen? dat is zeker niet
waar! Och het was ook niet waar, kinderen, de vos had gelogen; maar hij wist een plekjen waar een groote klem voor
hem zelf gelegd was, en in die klem wilde hij den wolf laten loopen om zoodoende van het lastig gezelschap ontslagen
te worden. Ditmaal gelukte de list den vos volkomen. De
wol f kwam in de klem en werd door den boer en zijn knechts
.:loodgeslagen ! l! oe slim onze maat het nu ook altijd had
weten aan te leggen, thans toch was hij in den val geloopen, CH moest al zijn rooverijen en schelmstreken met een harden dood bekoopen.
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Maar kijk eens, kinderen, de klok wijst al over acht uur.
Kom, nog een kopjen melk en dan naar bed!"
.Is de vertelling dan al uit, juf?" vroeg Lotjen .
•Ja lievert, is het nog niet genoeg? Is ze u goed beval.
len of, hebt ge spijt, dat ge maar niet uit arren geweest zijt?"
.0, ik vond de vertelling heel mooi, doch ...."
,Maar juf.. .. "
• Wel Henri, uw zusjen moet ge eerst laten uitpraten! Wat
wildet ge nog vragen, lief kind?"
.Ik wilde u vragen of dat alles heusch en zoo waarwaar gebeurd is?"
.Ja juf, dat wilde ik u ook vragen en dan nog wat ,"
"Nu, wnt dan?"
• Met Mei ga ik naar school, en daar ik al goed lezen en
schrijven kan, zal de meester mij wel in de tweede klasse
plaatsen. En in die klasse moeten de kinderen ook opstel.
len maken ,"
.Nu, wat zou dat?"
"Ja maar juf, als de meester dan eens zei: .maak eens
een opstel over den wolf!" mag ik dan schrijven wat u ons
verteld heeft, of is het niet waar en mag ik het niet
schrijven ?"
• Hoort eens kinderen, wat ik u verteld heb, is juist niet
alles waar; want dieren kunnen al vast niet spreken. Maar
ik wil u zeggen, waarom ik u zoo verteld heb. Ik heb
dat gedaan om u het leven der wolven in hun doen en laten
te leeren kennen, en 'k wist dat niet beter te doen, dan
zoo als ik het gedaan heb. Wanneer ik dus vertelde vau;
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zoo zpi, zoo dacht, zoo 8prulc, zoo antwoordde de wolf, dan
moet ge denken: zoo deed de wolf, en wanneer ge dat goed
begrepen hebt, dan geloof ik, dat ge niet alleen veel van
den wolf, maar ook veel van de andere dieren van welke
ik u verhaald heb, zult weten te vertellen."
.Maar juf, zal u niet boos worden, als ik nog wat vraag?"
neen, jongen, ga je gang!"

~Wel

.Zie, dan zou ik van u wel eens willen weten of de dieren dan ook elkander verstaan, om zoo eens iets te noemen,
of de vos weet, als de wolf huilt of blaft, wat deze nu
wil zeggen:'''
,,Ja kind, dat durf ik u niet voor waarheid vertellen; maar
ik geloof toch wel, dat de dieren van dezelfde soort elkander kunnen verstaan. Dat heb ik van middag nog opgemerkt. Het vinkjen , dat hier in de kooi zit, riep: "vinIc,
'()inlr, vii/Ic!" en buiten zat een andere vink, die dat scheen
te hooren en te verstaan; want dadelijk riep hij ook: rinIc,
vinIc, vink .I" en zoo riepen deze twee vogels gedurig elkanQ

der over en weer toe.

Zouden ze elkander verstaan:

1k

weet het niet zeker, maar toch geloof ik van ja!
"Uw hondjen liep gisteren op den mesthoop, ik had het geziel', riep hem er van daan en zei: .dat mag Azor niet
doell!'

'Van middag liep hij er weêr, ik tikte tegen de rui-

ten en h[j kwam ook al dadelijk in de kamer; maar ging
met. zijn staart tusschen de been en onder de tafei liggen.
Dat was mij bewijs genoeg, dat hij wist iets gedaan te
hebben, dat niet mocht. En je hadt eens moeten zien, hoe
vroolijk hij tegen mij opsprong toen ik hem riep en zeÎ: .nu
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kom maar hier; maar dau moet Azor niet meer Ollgehoorzaam zijn!"
N

Heeft Azor mij verstaan en weet hij, wat ik zeg? Ik

weet het niet; maar 'k zou haast zeggeu van ja En zoo
zijn er meer voorbeelden op te noemen, niet alleen van vinken en honden; maar van alle dieren.

Daarom, als ge eens

groot geworden zijt, dan is het wel aardig en nuttig te gelijk,
eens een kijkjen in de Dierenwereld te nemen. Als ge dat doet,
en het ook goed doet, dan weet ik zeker, dat ge er hoe langer zoo meer vermaak in vinden zult; maar dat niet alleen
nog, ge zult dan tegelijk meer en meer leeren zien, hoe
een Lieve Heer niet alleen voor de menschen, maar ook
voor de die~en zorgt. Ge zult Hem daardoor meer en meer
leeren kennen in Zijn grootheid en wijsheid en dan ook meer
gevoel hebben van 't geen ge zegt, als ge uw avondgebedjen
doet, dat ge nu iederen avond, eer ge naar bed gaat, opzegt en waarin de woorden komen:

o Lieve

Heer, wat zijt Ge groot en goed!"

En nu lieverts, gaat pa en ma den nachtzoen brengen en
komt dan gauw terng, uw bedjen wacht!"
Weldra kwamen de kinderen terug en 't duurde Biet lang
of ze lagen met hUil blozende gezichtjes boven het witte
laken, als een paar rozen op het bed der leliën!
En nu, mijne kinderen, voor wie ik deze vertelling heb
opgeschreven, zijt ge ook tevreden met dat wat ge gelezen
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hebt? Was het naar uw zin en hebt ge er iets uit geleerd?
Ik hoop en 'k verwacht het; want eens zult ge ook groot
worden en dan wenschte ik wel, dat ik van u vernemen
mocbt: de kinderen. die niet alleen gaarne vertellingen
hoorden, maar er ook wat uit leeren wilden, zijn opgegroeid
tot manmin en vrouwen, die een sieraad zijn van ons lieve
vaderland!
Och, mijne lievelingen, mocht dat eens waarheid zijn!
'k Heb geen beteren wensch voor u dan dit te wenschen.

HET

S C H A A P.

Een wijfjesschaap, ook wel ooi genoemd, liep met haar
jong, dat de menschen lam heeten, op een stukjen heidegrond
achter een armoedig huis.bn, waarin een arbeiders.huisgezin
woonde. Dat die menschen niet rijk in geld waren, spreekt
wel van zelf; maar, ze waren rijk in tevredenheid, en dat
zegt meer. Gewoon om van den arbeid hunner handen te
leven, wisten ze de tering naar de nering te zetten en trachtten ze, zoo veel mogelijk, eerlijk door de wereld te komen.
Hun eenige rijkdom in vee was een kat, waaraan ze in het
voorjaar nog een schaap hadden toegevoegd. Het schaap
had in Maart drie lieve lammertjes geworpen, doch daar de
menschen voor zoo veel dieren niet te eten hadden, zoo had·
den ze er in September twee van verkocht, en voordat geld
weêr wat voeder opgedaan, om dè overige twee, gedurende
den langen kouden winter, in het leven te knnnen houden.
Thans stonden die twee daar buiten op het stukjen heidegrond, waarop de man zijn huisjen gebouwd had.
Het lam scheen eenigzins weêrspannig te zijn en iets te
begeeren, dat zijn moeder niet geven wilde. of mogelijk wel
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nict· geven kon. Het laatste was waar; want het begeerde
beter voedsel en hieraan kon moeder het niet helpen. Eindelijk zei moeder, toen ze zag, dat haar kind niet naar goe·
den raad wilde luisteren: u W,elnu, ga dan maar heen, en
zie ergens anders iets beters te vinden, ik kan het u niet
geven, doch, weet wat je doet' Die weide ginder lijkt je
zoo mooi toe, maar schijn bedriegt en 't is alles geen goud
wat er blinkt!"
Maar, jawel, moeder mocht praten als Brugman, het
lam scheen nu eenmaal zich in 't hoofd gezet te hebben,
de wijde wereld in te gaan en deed het dan ook. 't Liep
heel ver, totdat het aan die mooie weide kwam, maar och
grut, toen het er aankwam stond het voor eene heel breede
sloot. Er over te springen, daaraan was niet te denken.
,Weet je wat," zoo redeneerde het ondeugende ding, "ik
zal nog maar een eindjen verder loopen, misschien vind ik
dan wel een dam of een bruggetjen, daar ik over kan, want
nu naar moeder te gaan zonder iets uit die lekkere weide
ge!reten te hebben, dat doe ik niet. Ze zou zeggen: • Zie
je wel, dat ik gelijk .had P" en mij nog uitlachen op den
hoop toe. Neen, dat niet, dan nog maar verder, ik zal
toch wel iets vinden waarover ik in die weide komen
kan! Hoe komt de boer er anders in?" Zoo in zich zei ven
babbelende, liep het kleine ding al verder en verder .I<.indelijk wist het. niet. meer, waar het was. De strerk was
onbekend voor het diertjen! Ma~r stil, daar komt een man
aan, die zal het wel terecht helpen. Hij had een blauwt"
jas met. koperen kIloopen aan Op zijn hoofd had hij een

\l5

blinkende pet, waarom een rood lint gebonden was en, tegen
zijn linkerbeen slingerde een groote sabel. Die man was de
veldwachter en zoodra zag hij het diertjen niet, of hij ging
er naar toe, nam het met zich en bracht het in de schutskooi.
De man, w ien het toebehoorde, zou het wel missen, dan kon
hij het dier komen halen.

't Was nog 's morgens voor acht

uur en in die scllutskooi stond geen enkel spiertjen gras,
zoodat het arme dier op het laatst een verschrikkelijken hon·
ger kreeg en allerjammerlijkst beg-oll te blaten. ~f aar jawel,

't moc!J.t hIaten zooveel het wilde, niemand keek er uaar.
Zoo stond het een gansehen dag zonder eten of drinken,
het had zich al heesch geblaat en kon haast geen geluid
meer voortbrengen. Eindelijk kwam de arbeider, die al spoe.
dig zijn lam gemist had en was gaan zoeken, het balen.
0, wat was het hlij, toen het weêr hij zijn moedertjen was
en het zijn buikjen weêr eens met het korte gras kon vol.
laden!

't Scheen dan ook niet verzadigd te kunnen worden.

Ten leste hield het oP! Dit oogenblik had de moeder afgewacht om haar kind eens terd'lgen te onderhouden en
daarom begon ze:
A

Wel kind, hoe smaakte het gras in gindsche mooie wei?

Heb·je er bijgeval niet te veel van gegeten en wel wat tot
morgen laten staan; want misschien ga-je immers weêr daar
heen, is 't niet?"
"Och moeder ," zuchtte het lam, "ik heb den geheelen
dag niets gegeten of gedronkrn, ik ben voor mijn ongehoorzaamheid gestraft; vergeef het mij, als 't u belieft!"
Als een kind zijn moeder verf.'iIFenis vraagt, als het. be-
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rouw toont over 't kwaad, dat het gedaan heeft en belooft
voortaan zich beter te zullen gedragen, dan is moeder weêr
alles vergeten en is ze verbeugd, dat haar kind heeft leeren
inzien, dat het kwade te doen niet goed is! En wie ver·
heugd is, kan onmogelijk straffen. Zoo ging het ook met
onze ooi, ze vergaf het haar kind en sprak er niet verder
meer over.
Toen ze den anderen dag dan weêr op de hei stonden,
's nachts werden ze in een soort, van stalletjen gezet, sprak
het lam volstrekt niet meer van nog eens te gaan wandelen
en moeder zag met blijdschap, dat haar kind met smaak
het dorre heidegras opat. Toen ze zoo'n poosjeu gegeten
hadden, zei de ooi: -hoor eens kind, ik wil je van daag,
als je zoo lief en aardig blijft, eens wat vertellen. Me dunkt,
dat zal ons eentonig leven wat veraangenamen!"
Weldra lagen moeder en kir:d dan ook op den harden
grond en de eerste begon aldus:
KEens heeft er een wijze man geleefd, die zeÎ: • ken u
zelven," en hoewel hij die woorden iot de mensehen sprak,
zoo mogen wij die ook wel tot de onze maken! Eer ik dus
een en ander begin te vertellen, wil 'k je eerst zeggen,
wie we zijn, dan kunt ge altijd zeggen, ik weet toch wie
ik ben'
Onze geheeIe familie noemt men met één woord ,vchapen·
,.as, Gij zijt een schaap, ik ben er een, uw beide broc-rtjes j
die verkocht zijn, heet en schapen en uw vader heet ook
schaap. Wij behooreu even als de koe tot de herlcauwetlde,
cierroe!;:;f zoogdierI'" en hebben even als zij,gespte/eu houel!.
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Zijn de koeien den mensch nuttig, wij verschaffen hun
niet minder voordeel. Denk eens aan, ons vleesch, hoewel
men zegt, dat het niet gezond is, wordt bij duizenden ponden door de menschen gegeten, van onze wol maakt men
laken en wollen dekens, van onze melk, boter en kaas.
Ons vet, onze mest, onze ingewanden, onze beenderen en
onze hoornen, zoo we die hebben, alles wordt gebruikt en
niets laat men verloren gaan. Zijn de koeien al ganw met
eene scbrale weide ontevreden en loeien ze dan net zoo
lang, tot dat. ze eene betere krijgen, wij stellen ons tevreden met dor heidegras en zijn daar als het ware beter op
onze plaats, dan in de vetste weide Zijn de koeien soms
lastig en boos, ja, gevaarlijk voor hen, die er mee moeten
omgaan, ik heb nog nooit een schaap gezien, dat boos was,
of iemand eeni!! ongeluk bezorgd beeft. Ja, onze onnoozelheid gaat zelfs zoover , dat we de handen likken vau
den man, die ons slachten gaat. Zie· je, dat alles wilde
ik je eerst van ons allen en dus ook van je zeI ven vertellen en nu je biervan voor bet oogen blik genoeg weet,
wil 'k je eens met wat anders bezighouden.
't Js een jaar of drie geleden, dat de mcnschen eene
tentoonstelling van vee hielden en, omdat ik er nog al mooi
en flink uitzag, zoo ging mijn eerste baas met me naar de
markt. Al spoedig zag ik, dat 'k de reis niet alleen zou
maken; want tOf'n we in de stad kwamen, stonden op de
kaai nog wel dertig kameraads van me, die even als ik,
ook met de stoomboot mee moesten.
Eindelijk werd er een plank van de boot op den wal
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geschoven en ik werd al ongerust, dat er ongelukken ge·
beuren zouden; want mijn makkers liepen door elkander
als dollemannen.

Eindelijk werd de kapitrin ongeduldig en

hij riep: "Wat zaterdag, kerels, draagt er één aan boord,
je weet toch wel, dat, als er één scbaap over den dam
is, de anderen aanstonds volgen?" Nu, dat gil'g aan!
Een der knechts, een flinke: sterke kerel, pakte een kwaden ram hij de vetlokken en droeg hem over de plank aan
boord. Pas was dit gebeurd of, daar wilden de anderen
bijna allemaal te gelijk, en de plank was haast te
smal, om al de liefhebbers aan bnord te laten. Die kapitein was vroeger zeker herder geweest, dat hij zoo precies wist te zeggen, " als er één schaap over den dam is,
dan volgen al de anderen ," want dat is zoo. Maar die
gewoonte kan ons ook wel eeus nadeelig worden, ik heb
mijn moeder hiervan eens eene verte:ling hooren doen,
welke een fatsoenlijk schaap de wol ten berge zou doen
rijzen. Lnister maar, ik zal ze jou ook vertellen. In sommige streken van de aarde doet de herder, die ons met
zijn hond overal heen voert, waar hij ons hebben wil, een
van onze mannetjes, die ook wel rammen of hamel,1 genoemd
worden, een bel aan, en dan heet zulk een ram, bel hamel.
Overal waar deze loopt, daar loop en wij ook. Nu gebeurde
het eens op zekeren middag, dat de hrrder van een kudde
~chaI>en

onder een boom in slaap gevallen was,

Onder het

slapen viel het hoofd van den herder gedurig voorover, en
de belhamel, die daar dicht. bij stond, meende dat hij bem
uitnoodigde eens ecn partijtjen met hrm te boksen. Daarom
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zette deze zich in postuur, nam een loopjen , eu ..... stootte
den herder zoo onzacht uit zijn slaap wakker, dat deze den
belhamel beetpakte en hem, in 't vuur van zijn k waadheid, in den naastbijzijnden afgrond wierp! K1in!le·linge,
linge, J../rnk·klenk ging bet en de scbapen bet geluid van
hllt belletjen en tevens den ha:nel volgende, sprongen hals
over kop hunnen voorganger en wegwijzer na. Allen stierven natuurlijk eEn verschrikkelijken dood! De herder trok
zich uit wanhoop de haren uit bet hoofd, sloeg zich met
de vuist om de ooren en schreeuwde: .domoor, die ik geweest ben, wat heb ik gedaan. Ik wist het toch, als één
~chaap over den dam is, dat dan alle andere volgen P" Maal'
al zijn razen en tieren hielp hem niemendal en wat er van
dien dolleman geworden is, 'k weet het niet en moeder
wist het ook niet. Maar, maar ik ben al een heel eind
van mijn vertelling afgestapt, het wordt tijd, dat ik u
mijn reis verder verbaal. Nauwelijks waren wij aan boord,
of daar werd een bel geluid eli..... tjotter. tjotter, tjotter,
tjotter, voort gingen we, veel sneller dan een fatsoenlijk
schaap loopen kan. Ik stond apart en iedereen, die mij
zag, prees mijn mooie wol en mijn flinke grootte. Mijn
andere kameraads budden allen een roode verfstreep op deu
rug, dat was zooals ik later hoorde, het teeken , dat ze
voor de slachtbank waren. Eindelijk scbeen ik te zijn, waar
ik wezen moest; want ik werd van boord gelaten en in
bet stadjen waar ik aankwam op $tal gezet. Maar aanstonds bemerkte ik, dat ik daar niet alleen was; want nauwelijks trad ik binnen, of daar ging een geblaat op, dat

*
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booren en zien mij verging. Tot mijne verwondering had ik
gezien, dat er vele vreemdelingen bij waren, en als 'k ze niet
met mijn eigen oogen geûen had, dan zou ik het nooit geloofd hebben. Verbeeld je, daar stond er vlak naast me een,
die had toch zulk een dikken staart, dat ik mij het lachen niet
kol!. inhouden. Het scheen er boos om te worden en vroeg:
I! Waar sta jij zoo om te lachen, malle meid?"
v Wel, om je staart," zei ik.
/lOm mijn staart?" was het antwoord, Nwellieve ziel, wat
is daar belachelijks aan! Bij ons te lande hebben mijne
kameraads allemaal zulke staarten!"
"Och kom ," zei ik, .en waar kom je dan wel van daan:"
,Ik kom heelemaal uit Aegypte en ben hier gekomen om
morgen tentoongesteld te wordrn. Tegenwoodig behoor ik
anders in een beestenspel te huis. Nu vind je mijn staart zoo
lang, maal' och, ik heb nog niet eens zoo'n bijzonder grooten;
hij weegt maar vij rtien pond.

Ik heb er wel gezien, die een

staart hadden van vijf en dertig pond en die hem op een
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wagentjen hadden doen binden, opdat hij, hij 't sleepen langs
den grond, niet beschadigd zon worden!

Maar, kijk eens,

hier naast me, heb je dat meubel al gezien?"
.Welk meubel?"
.Zeg me eens, ben je bijgeval ook kippig? Kijk hier, dit!"
En raad eens wat ik nu zag? 't Is ongelooflijk, doch 't is
waar, ik zag een mijner kameraden, met horens, die bijna
een Nederlandsehe el lang waren. Het behoorde ook in dat
beestenspel te huis en kwam heelemaal uit China. Vlak naast
dien wonderlijken Chinees stond een rare IJslander, die wel
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acht horens had, waarvan er een Dlidden op het hoofd stond.
Deze kameraad is, bebalve door zijn horens, ook nog van
ons onderscheiden door zijn wol, die niet als de onze moet
afgeschoren worden. Neen, het heeft even als de vogels een
ruitijd; want tegen het midden van ,T uni, dan laat zijn geheele vacht zich los, zoodat de menschen haar er maar moeten
afnemen, dan zijn ze klaar. Aan den anderen kant van me
~tond een Engelsch schaap, dat heel spraakzaam was; want
toen die vetstaart met mij niet meer praten wilde, toen zeide
de vriendelijke Engelschman :
.How do you do, Sirr"
,Ja," zei ik toen, .als je met mij praten wil, spreek dan
de Nederlandsche taal; want ik heb nooit school gegaan en
ik versta geen potjeslatijn ,"
.Nou," zei het daarop, ,ik vroeg maar uit de grap in het
Engelscll, hoe het met je is. Maar alle gekheid op een stok jen ,
heb je geen lust een weinig met me te praten ~"
HO ja wel," antwoordde ik, ,begin dan al maar vast; want
zoo als 'k je al gezegd heb, ik weet niet veel!"
,1\u ja," zei het, ,dat wil 'k wel gelooven; je hebt zeker
nog niet veel gereisd ?"
.1k gereisd? Zeker heb ik gereisd! Git,teren nog I"
.J a wel, 't zal me ook een reis geweest zijn, dat kan 'k wel
zoo wal begrijpen. Maar ik kom kersversch uit Engeland eu
toen 'k gisteren te Rotterdam aan wal kwam, dacht ik: 't b
toch wel waar, zooals het liedjen zegt:
, Als iemand verre reilen doet,
Dan kan hij wat verhalen!"
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Zooals 'k je dan gezegd heb, ik kom uit Engeland en 't moet
gezegd worden, die Engelsehen zijn uitmuntende menschen
voor hun vee! Ze passen ons op, alsof we hunne kinderen
waren. Nu, dat is dan ook niet meer dan billijk; want zij
krijgen dan ook heel wat voordeel van ons. Ik heb wel eens
hooren zeggen, dat er geen land op heel de wereld is, waar
zooveel scbapen zijn als in Engeland. Naar men zegt, leven
er bijna zooveel schapen als menschen, dus ruim dertig mil.
lioen! En dat zegt nog al zoo wat, zou ik denken. !<:enigen
van mijn kameraads ûjn in vroegeren tijd naar Nieuw·Holland
overgebracht. Waar dit land nu ligt, dat weet ik niet, maar
dat zullen de menschen wel weten en je willen zeggen, als
je er naar vraagt, doch het doet nu ook niet af of toe aan
dat, wat ik je zeggen wil. In dat land dan zijn er mogelijk
nog wel meer dan bij ons; want 't is eens gebeurd, dat er in
een drogen zomer, in één landschap, meer dan zeven honderd.
duizend moesten geslacht worden, omdat ze anders toch zou·
den gestorven zijn. De menschen schijnen daar dus ook al op
ons vIeesch verzot te zijn en begeerig naar onze wol te wezen.
En die schapen daar, geven je me zoo wat wol, dat is ont·
zettend! Verbeeld je, nu een paar jaar geleden werd uit de
haven van zekere stad Sidney, die in dat land ligt, meer dan
twaalf millioen pond ~\'ol uitgevoerd, en toen dete verkocht
werd, kwamen er bijna zooveel guldens van als er ponden wa·
l'en. Zoo zie je, ouwe jongen, dat de menschen al een leelijk
gezicht zouden trekken, als wij eens in één oogenblik allemaal
stierven! "
,..Ja llIaar ," zei ik, "daar is toch geen nood voor l'''
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uJa," was het antwoord, ,zeg dat zoo gauw niet. Je weet
toch zeker wel, dat er voor een paar jaar zooveel duizenden
schapen gestorven zijn aan zoo 'n soort van ziekte, waaraan
hier in Nederland zooveel koeien gestorven zijn? En hoe 't
nu hier ge~teld is, weet ik niet; maar in ons land staan we
ook nog aan vele andere gevaren bloot. In sommige streken
van mijn vaderland loopen we 's winters ook buiten. Hoe
koud het in 't hartjen van den winter zijn kan, dat zal je ook
wel weten. Nu, maar om de grootste koude een weinig mis
te loopen, kruipt SOffi~ een geheele kudde in de luwte van
een berg. ,Daar staan we lekkertjes," denken ze. Ja wel,
lekkertjes staan ze er, dat 's waar; maar onderwijl ze daar
zoo dicht. bij elkander kroelen, komt er dikwijls zuik een
sneeuwstorm, dat ze in een oogenblik heelemaal onder de
sneeuw lIitten. Komt de herder ze nu maar gauw met ûju
hond opwek en , dan komen ze er nog met den schrik af; maar,
o wee, als dat niet gebeurt! Dan moeten ze bepaald sterven,
doch eer ze daartoe overgaan, knabbelen ze eerst de wol van
elkanders ruggen af! hl alle jongens, die ze zijn, alsof dat
helpen kon!
Maar, een ander praatjen , hoe heb je 't verleden lIoruer IJlct
de horzels gesteld pIJ
K Horzels, wat zijn dat?"
H Wat horzels zijn?
Maar die zal je waarlijk toch wel
kennen? lJat zijn insekten met roodachtige koppen, donker
groene oogen, zwarte sprieten, doorschijnl'nde vleugels en
grijze borsten, die vol staan met kleine behaarde knobbeltjes.
Je staat rustig lt: grazen, en, prik, daar komt me die kwaad-
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aardige jongejufvrouw aan, en, eer je 't weet, heeft ze op den
rand van je neus hare eieren gelegd. Uit die eieren komen
na verloop van een kleinen tijd andere diertjes, waarmee je
een rond jaar opgescheept ben; want welke moeite ge ook
doet om die lastige en kwaadaardige beesten kwijt te geraken, 't is allemaal moeite te vergeefs, je beult Je maar af
en 't helpt geen sikkepit. Dat duurt net zoo lang tot ze van
~e1f weggaan en dan vallen ze op den grond. Nu zullen ze
tuch zeker sterven, denk je! Jawel, je kan zooveel denken!
Neen, kameraad, ze blijven leven, want als ze op den grond
gevallen zijn, dan kruipen ze een klein eindjen in de aarde,
blijven daar een goede dertig dagen liggen, alsof ze dood zijn
en komen dan voor den dag als het îmekt, dat op nieuw
eieren op den rand van je neus legt. Gelukkig weten we dat
leelijke goed nog al te ontloopen; want, hoe dom we ook
over het algemeen zijn, zoo dom zijn we toch niet om te zeggen: "hier lieve horzel, wil je eitjes leggen, ga dan je gang
lUaar, hier is de. rand van mijn neus!" Gelukkig neen! N auwelijks hoort een van ons allen de jongejufHouw in de weide
komen, en dat kan men nog al goed hooren, want ze bromt
ab een bromtol, of wc kruipen allemaal dicht op elkander,
lI1et den kop tussehcn de voorpooten.

En als wij dan zóó

staan, dan kan ze al vast niet aan onzen !leus komen en dIkwijls gebeurt het dan, dat ze haar eitjes ergens anders moet
gaan leggen! Waar ze dat dan doet, weet ik niet; maar in
alle gevallen toch niet op het randjen van mijn of uw neus !"
'roen mijn Engelsche vriend dit gezegd had, vroeg hij of
ik ook niet ietewat vertellen kon. doch ik zei. dat ik niets
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wist! Dat wa~ wel een weinig overdreven; maar 'k was door
het ongewone der reis zoo vermoeid, dat ik grooten trek gevoelde een weinig uit te rusten. Het duurde dan ook niet
zoo heel lang of 'k hoorde of zag niets meer. Den anderen
dag werd ik met al de anderen tentoongesteld, doch die
vreemde snoeshanen hadden zooveel bekijks, dat men mij geheel en al over het hoofd zag. Ik was dan ook maar heel
blij, dat ik een paar dagen daarna weêr op mijn oude weide
~tond; want de Engelschman mag het reizen en trekken nu
ook al heel pleizierig vinden, ik houd me aan het oude spreekwoord: voost, west, t'huis best!" Naderhand werd ik verkocht en nog eens verkocht. Nu ben ik hier, doch hoe lang
ik hier nog zijn zal, weet ik niet. \Vie weet, word ik zelfs
niet heel spoedig, even als zoovelen onzer, geslacht. Zie,
ik ben nu vier jaar oud eu als de menschen mij niet slachtten
en ik kreeg die gevaarlijke pokken, blaaswormen of bloedzuigers niet, dan had ik kans nog een jaar of tien te kunnen
hl ij ven leven! In vrede, als de menschen willen, dan doen
ze met ons, net wat hun behaagt, ze storen zich niet aau
ons en wij spartelen dan ook maar niet tegen. Ja, ik heb
zelfs wel eens gehoord, dat het in ons eigen voordeel i~, dat
de menschen zoo geheel en al den baas over ons spelen; want
ik geloof, dat we zonder hen al heel spoedig allemaal zouden sterven; want., dat is toch maar zeker, dat we heel dom
en onnoozel zijn, terwijl we daarenboven niets hebben om ons
zeI ven te verweren. We stooten met onzen kop, ja; maar
als daar toch geen horens op zitten, wat helpt dat dan P We
zijn allen zoo gelukkig niet als die Chinesche en IJslandseh"
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schapen, of ook alti de Spaansche, die merinos genoemd wor·
den en sterke horens hebben in den vorm van een dubbelen
kurketrekker! We zijn ook niet zoo gelukkig als diezelfde
IJslanders, die een ruitijd hebben en hun dikke vacht toch
verliezen zouden, al werd ze niet afgeschoren; want hoe vreemd
het ook schijnen moge, en al gèlijkt het wreed te zijn, als de
scheerder ons de pooten vastbindt en met een groote schaar
de vacht van ons lijf knipt, toch is 't ons nuttig.
Eens was er een schaap in de meeuiug, dat de herder al
te begeerig was en niet alleen tevreden met onze melk en onzen
mest, ook ante wol nog moest nemen! Die kameraad
schreeuwde daar wraak over! 'rot zijn ongeluk had de her..
del' dat gehoord en daarom zei deze:
" Wel, eigenzinnig beest, dat je ben, houd jij je vacht
maar, ik wil om jon pleizier te doen, die enkele vier of
vijf pond wol wel missen!"
Geen was toen blijder; dan het schaap, dat zijn vacht
houden mocht. Ondertusschen werd het Mei! De dagen
werden lang en de zon gaf veel warmte. Op zekeren dag
k wam de man lIIet zij II groote schaar aanzetten en al de
schapen, behalve het eene begunstigde, werden ter degen
gewasschen en daarna kaal geschoren! IY at had de guu·
steling toen eeu pret! Hij kraaide het uit van blijdschap
en riep gedurig maar: 11 Daar staan jelui nou, naakt eu
bloot! Ik moet zeggen, je bent mooie beestj es, hoor, met
je mager lijf en je dunne pooten!"
"Ja, lach llI<tar ," zei de herder, "die 't laatste l<tcht,
lacht het be:;t!"
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Met iederen dag groeide de wol van de geschoren ehapen aan en begonnen ze er weêr heel aardig uit te ZIen I
Ze stoorden z:ch niet meer aan het gespot van hun dik
gewold en makker en vonden het zelfs heel pleizierig l zoo
dun gekleed te zijn; want de warmte nam met iederen dHg
toe! De gunsteling echter had al lang zooveel pret niet
meer, als eenige dageu vroeger. Hij liep, door de hitte geplaagd, te blazen als een zeehond op het droge. Maar, dat was
mogelijk nog te overkomen geweest, doch daar gebeurde wel·
dra iets, waarop onle kameraad volstrekt niet gerekend had.
Eens l op zekeren warmen middag graasde de kudde dicht
bij het bosch en de herder l~g te slapen. Niemand dacht
aan eenig gevaar! Doch zie, daar kwam op het onverwachtst een wolf uit het bosch, rechtuit rechtaan op de
kudde aanhollen. Met een vreeselijk geblaat zetten al de
schapen het op een loopen! Onze dikgewolde kameraad ook I
Loopje niet, zoo heb-je niet. Daar kwamen ze voor een
doornheg! Rrrt. allemaal er onder en tusschen door! Nu,
dat ging goed! Ze prikten en stootten zich wel, maar ze waren
er toch door I Eén evenwel bleef tusschen de scherpe dooruen hangen en hoe het rukte of trok, het baatte niemendal,
het bleef vast zitten. Het was onze gunsteling, die ,chreeuwde
zoo hard hij kon: .Help!" Maar, jawel,dewolf was hem
op de bielen en pakte hem met zijn scherpe tanden beet!
.Och," zuchtte het neuswijze scbaap, toen de wolf het
uit de doornheg gescheurd had en er zoo hard hij maar
loopen kon meê wegliep: ,Och, had ik mij maar laten
t;cheren, dan was ik niet in de doornen blijven hangen '"
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Maar 't berouw kwam te laat en zoo zie-je, mijn kind, dat
een schaap veel te dom en te onnoozel is om zijn eigen best
te kunnen weten.

Daarom geef ik u dele Ie, en vergeet ze

maar niet, • Wat u de menschen ook doen, spartel maar niet
tegen, zij weten beter wat wij behoeven, dan wij het weteu.
Bovendien, al je tegenspartelen baat toch niet, je maak je
maar bek af en je vordert toch geen zier; want de menschen zijn
0,

zoo machtig, en nog veel slimmer en verstandiger dan sterk!

Hierv"n is

onde~-

de andere dieren geen voorbeeld! Maar kom,

hier ligt een hoopjen afval, laten we dat te zamen oppenzelen!"
.Bah, moeder," zei het lam, .wat smaakt dat leelijk!
Dat lust ik niet!"
"Dat lust ik niet! Heb-je dat gisteren ook gezegd, toen
je uit de schutskooi terugkwam, leg? Dat lust ik niet, is
maar gekheid, als je maar honger hebt, dan smaken rauwe
hoon en zelf" zoet, zeggen de menschen!"

.J a maar, llIoeder, er is zoo'n vreemde smaak in dat eten !"
N

Ei wat. vreemde smaak! Er is maar wat zout tusschell

gestrooid en dat heeft men gedaan om ons hongerig te maken, dan eten we zooveel te meer en worden er vetter door.
Bovendien is 't zeer gezond voor ons!"
Het lam liet zich door zijn moeder overhalen
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mede ie

eten, en onderwijl ze daaraan bezig zijn, laten wij ze rustig
voortgaan.

Het. oude schaap heeft ons nu toch alles ver-

teld wat \",-e weten wilden, en daarom gaan we eens kijken
bij den haa~ en het koniJn, wie weet, hoeveel mooi~ deze twee
dieren ons zullen vertellen!

DE HAASE N HET KON IJ N.

Het was op een zonnigen, doch zeer kouden winterdag,
dat eenige kOllijnen langs de hellingen en in de diepten van
het duin, met elkander schenen te wedijveren, wie van heu
de grappigste sprongen maken kon en wie de vroolijksle
pretmaker van het !;ezelschap was.
Onderwijl deze aardige duinbewoners onder elkander zoo
recht veel pret hadden, gingen langs een smal pad, dat van
het dorp naar het strand liep, twee lJiIannen achter elkander.
Ieder had een geweer bij zich, en dc twee groote honden,
die ruzie met elkaar schenen te hebben, waren het eigendom
van den voorsten man, dien men in den geheelen omtrek
niet anders kende, èan als Klaas de Strooper.
N u zal de een of ander mogelijk vragen: .maar meneer,
als die Klaas een bekeud strooper is, hoe durft hij dan op
klaarlicht en dag met ern geweer en jachthonden loopen? Was
daar dan geen jachtopzichter of rijksveldwachter in de buurt:"
0, gij kleine vraagal, men zou zeggen, waar let zoo'n
ventjen niet al op! Zeker was daar in de buurt wel eJn jacht.
opzichter, maar hoewel Klaas als strooper bekend stond,
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had hij toch eene jacht-akte en kon hij jagen zooveel hij
wilde. Maar met dat geweer alleen snapte onze Klaas de
konijnen en hazen niet. Hij had er nog een auder middeltjen
op uitgevonden: hij ving ze ook in stroppen, en ziet u, dat
mag men nooit doen, al heeft men een jacht·akte. Maar
Klaas deed het evenwel en daarom had hij den welverdienden
naam van .~trooper gekregen! Er werd wel op hem geloerd;
maar onze maat was de lui te slim af geweest en hij hoopte
het te blij ven ook. Alzoo, onderwijl onze konijntjes zooveel pret hadden, liep onze Klaas in gezelschap van zijn buurman het duin pad op!
Buurman was een onnoozele nals, die van den prins geen
kwaad wist, en daar hij pas met Novem1:Jer op dat dorp was
komen wonen, zoo kende hij de streken van onzen Klaas nog
in 't geheel niet, zoodat we hem in zijne onnoozelheid hooren
vragen:
.Maar zeg eens buurman, als jij alleen uitgaat, dan breng·je
altijd veel meer wild thuis, dan als ik meêga!

Hoe komt

dat toch r"
,Hoe dat komt ," antwoordt Klaas, /loch, dat is gauw
gezegd, buurman.

Je bent een goed schutter, dat is waar;

maar om op de konijnenjacht in de duinen te gaan en dan
vooraf zeker te zijn, dat je niet platzak thuis komt, zie-je,
dan moet je eigenlijk in de duinen grootgebracht zijn! Op
't vrije veld zou ik het zeker tegen juu verliezen!"
KJ a maar, dat begrijp ik niet ," zei buurman, Kkonijnen
zijn toch maar konijnen!?"
,Allemaal mooie praaljes , man; maar je toont dan al heel
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weinig ondervinding te bebben. ik zeg je, en je kan me nou
gelooven of niet, maar ik zeg je: op het vrije veld of in de
duinen is een groot verschil! Daarom, als 'k je een goeden
raad mag geven, ga dan niet meer in de duinen jagen; want ik
verzeker-je, dat je geld op je akte toelegt. 't Zou me wel spijten, want ik heb graag gezelschap; maar in jou eigen belang
zeg ik het je: blijf ui! de duil!en, zoek het vrije veld op!"
HJa wel, dat is nu alles mooi en goed; maar als ik er bij
ben, schiet jij ze toch ook niet, weet-je!"
"Sukkel, wat doe-je in de kou?

Begrijp je dan niet, dat

jij de konijnen in den kijkert loopt, en dat je zoodoende
mij ook niets onder schot brengt!"
I/t Is waar ," zeide de onnoozele man, die deze praatjes
geloofde, ,,'t is waar, en daarom zal 'k van middag maar niet
met je meê gaan. Hier kan ik immers ook op het weiland
van de weduwe K. komen?"
IIJa wel, dan sla-je dit wegjen maar links

~f!"

• Nu gegroet dan, veel geluk!"
,..Dank je, hetzelfde!"
Klaas lachte in zijn vuist jen , dat hij zijn buurman zoo ooIijk
bij het lijf genomen had en ging in plaat.s van tusschen de
duinen het berkenhout-gewas in.

Hier lagen zijne stroppen,

doch, zóó was hij in zijn scbik , dat hij zijn buurman zoo netjes
had weten te verwijderen, dat hij vergat. te denken, waar
de eerste sirop lag.

lIierdoor wilde het, dat hij er zelf in

verward geraakte en toen hij moeite deed zich los te maken,
bleef de haan van zijn geweer achter een tHkjen haken en ...
poef' daar ~ing het af! Klaas gaf een gil en binnen eenige
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oogenblikken was hij dood; de zware lading was hem door
het hoofd gegaan!
Zoo ziet ge, kinderen, dat hij, die kwaad doet, niet altijd
door anderen gesnapt wordt, maar dat hij zich zeI ven wel
eens snappen kan! •.Ta, ja, de kruik gaat zoo lang te water, tot ze barst!
Nog altijd hadden onze konijntjes de grootste pret van de
wereld, doch nauwelijks hoorden ze het schot, of .... wip,
weg waren ze in hunne diepe holen, veilig en wel!
Daar je blijven zitten, hoe veilig dan ook, kwam evenwel
niet uit; want ze moesten toch eten, wodat we al spoedig
het gezelschap weêr voor den dag zien komen en zich naar
alle kanten verspreiden.
Een er van had op zijne omzwervingen een tuintjen gezien, waarin lekkere kool stond, en, daar het grooten honger
had, was het met snelle sprongen in zijn Luilekkerland, waar
het, na eerst eens goed te hebben rondgekeken, op zijn gemak de spruitjes van de stronken begon te knabbelen.
Onderwijl ht,t daar zoo zat, kwam er ongemerkt een haas
in den tuin, welke al spoedig ons snoepend konijntjen in het
oog kreeg •
• Hei, jou lobbes van een duinbeest, dat je ben, wat doe
jij hier in mijn knollen- en kooIentuin ?"
"Zooals je ziet ," antwoordde het konijn, terwijl hij een
lekker spruitjen opknabbelde, "zooals je ziet, mijnheer de
haas, ik eet spruitjes!"
.Ja, dat zie ik! Maar zeg eens. van wien heb-jij permissie ~
Of doe je dat hijg'pva! zoo maar op jon eigen hnutjen eH
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, W el natuurlijk! Jij zult toch ~eker ook geen permissie
van den boer gekregen hebhen , is 't wel?"
"Neen, dat heh ik niet; maar zie·je, ik ben op m~ïn grond
en jij bellOort in de duinen thuis!"
pOch, kom jij ook gerust op onzeTi grond; wij, konijnen,
zullen je niet verjagen I"
.'k Dank je lekker! 't Is daar ook al geen vetpot! Neeu
maat, dan ben ik er beter af dan jij, hoor! Hier is nog volop
te eten en 'k heb van den winter nog geen gebrek geleden!"
.Nu, dat is dan ook wel aan je te zien'

Wat zit je

ma!sch in 't vleesch, cn wat zit je haar netjes I"
• Dat zou ik gelooven I 111aar zeg eens, hoe gaat het bij
jelui met de jagers! Zijn er veel van je kameraans geschoten?"
.Geschoten eigenlijk niet veel; maar gestropt een vracht I"
.Gestropt, gestropt, wat is dat. ?"
"Wel haas, haas, weet je dat niet?"
• Dat spreekt, anders zou ik het niet vragen. De mensclten vragen wel naar den hun bekenden weg, maal' daal'
zijn ze dan ook menschen voor, en 't is hun te verge\'en;
maar wij, hazen, doen dat niet, zoodat ik wel eens wilde
weten-, wat stroppen is!"
• Och, dat 's gauw gezegd.

Je moet dan weten dat wij,

konijnen, zoo wat door het berkenhout.gewas altijd denzelf·
den weg houden en hierdoor

kunne~

de menschen zien, waar

wij het meest loopen!"
"Dat 's dom van jelui, dat. 's dom; want je weet toeh
wel, dat op een veel betredpn voetpad geer.. gras groeit!"
.Och ja, wat zal 'k je daar van zeggen?

De mensch
8
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begaat domme streken, jelui

ba~en

begaan ze, en wij ook,

dat is zoo schering en inslag. ~ aar, om op onze stroppen terug
te komen. loodra nu de menschen ons pad gevolJden hebben,
nemen ze een stuk koord, dat aan het eene einde van een
puntig stokjen, vast gemaakt is.

Dat stokjen steken ze in

den grond, totdat het hiermeê gelijk is. Aan het andere
eind van het koord is een strik of strop van koperdraad vast,
en die machine ligt precies voor ons pad, zoodat. \\ e, kijken we niet goed uit onze oogen, holder de bolder ons zelven verworgen of vast liggen!"
NDie menschen zi~n toch slimme beesten, hé?"

.Ja, dat zeg-je wel, ze zijn slim; maar toch niet altijd
ook; want 'k heb er wel eens een gezien, die oliedom was.
Als je tijd en lust hebt, wil 'k je dat wel eeus vertellen!"
• 0, met veel genoegen; maar zouden we eerst niet eens
wat eten en dan een veilig plekjen opzoeken? We zitten
hier zoo open en bloot?"
NZeker, dat vind ik goed!"
Nu trekken onze haas en ons konijn er dapper op los, en
de koolstruiken van deu groenboer worden door onze twee
deerlijk gehavend.
Eindelijk bebben ze hun buikjes vol en nu gaat de baas
op een plekjen onder een doornheg zitten waar een menigte
ruigte en bladeren ligt.

Het konijn volgt hem en weldra

zitten onze twee recht vertrouwelijk bij elkander.
,Ziezoo ,u zegt het konijn, Nover een paar uurtjes gaat de
zon onder.

Ik heb dus nog een goed uur den tijd, en daar

je zoo weinig van ons en onze leefwijze schijnt. te weten,
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wil 'k maar eens alles, stukjen voor beetjen vertellen .
• vnj konijnen, leven in holen, die we ons zelven graven. Hoe groot die holen wel zijn, kan 'k je niet precies
zeggen; maar dat is zeker, ze zijn lang, heel laIlg. We
beginnen dikwijls aan de cene zijde van het duin te graven en komen er dan aan den anderen kant uit, en, ter
wille van onze veiligheid, hebben we niet één uitgang, maar
soms wel vij f of zes gaten waardoor we naar buiten kun·
nen komen. Onze wijfjes leggen de jongen in een afzonderlijk hol en dat wel om de eenvoudige redenen, dat wij,
mannetjes konijnen, ook ,am1J/elaaI'8 genoemd, wel eens uit
pure aardigheid onze jongen opeten. Nu, het spreekt van
zelf, dat onze wijfjes dat niet graag hebben, daarom bergen
ze haar vier tot acht jongen op een plekjen, dat wij niet licht
vinden kunnen. Eerst maakt het wijfjen het nestjen heel
zacht en daartoe trekt ze zich zelven de haren uit haar borst,
en, als dan alles in orde is en de jongen in het nest liggen te scharrelen, als een troepjen pieren in een potjpn, dan
blijft zij er de eerste dagen bijna altijd bij, zoo bang is ze
voor ons. Nu, dat mogen we baar niet kwalijk nemen!
Als de jongen zoowat drie weken oud zijn, dan brengt
moeder de vrouw ze buiten het hol in het zonnetjen en
dan zouden wij, rammelaars, wel geen hart in ons lijf
moeten bebben, als we ze dan nog verslinden konden, want
och, liever beestjes heb· je dan van heel je leven nog niet
gezien!

Zoodra zijn ze dan ook niet buiten, of we beo

gillllCn ze te likken en te zoenen, dat het een aard heeft,
en onderwijl het goedjen dan zoo vroolijk speelt, stuan wij
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op de wacht. Om beter te kunnen toekijken of er geen
onraad komt, gaan we op onze achterpooten zitten met de
ooren in de hoogte en dan moet het al heel zacht zijn,
als we 't niet gauw genoeg hooren. Zoodra merken we dan
ook niet, dat er iets is, dat niet pluis is, of we slaan met
de achterpooten op den grond en in een omzien is het
kleine volkjen in het hol. Maar zoo op de wacht staan,
doen we niet alleen bij onze kleinljes , o neen, als 's nachts
het maantjen zoo prettig schijnt en we een speeluurtjen
maken, dan wordt er ook wacht gehouden; want och, er
is zooveel gevaar voor ons! Maar, nog wat! Wist je wel,
dat wij door onze sterke voortteling jou ook in gevaar kunnen brengen?"
.Mij in gevaar brengen, en hoe zou dat dan in zijn werk
moeten gaan?"
• Dat 's duidelijk genoeg. Mijn wijfjen heeft in den afgeloopen zomer drirmaal jongen gehad. Den eersten keer
had ze er zeven, den tweeden keer weder zeven en het
laatst vijf, dat is bij elkander gcteld negentien in het geheel. !lat jonge goed wordt ook groot en krijgt ook jongen, zoodat van een paar konijnen na verloop van een
goede vier jaar meer dan een millioen andere kunnen komen !"
q Een miJlioen?
Maar is dat zooveel ?"
een millioen veel is? Wel kijk nu eens aan! Kan
je niet begrijpen hoe groot dat getal is? 'k Zal je 't duidelijk maken. Hoeveel spruitjes kan jij iederen dag wel op ?"
,Och, aan honderd per dag zou ik er genoeg hebben!"
.Honderd? Je oog is grooter dan je buik, kameraad;

.or
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maar laat dat zoo zijn, eet er iederen dag honderd op,
dan heb·je tienduizend dagen noodig om er een milJioen op
te eten. En als je nu weêr niet weet hoeveel tienduizend
dagen zijn, dan wil 'k je zcgf;en, dat dit nog meer dan
,.;evenentwinlig ja!>r is; zood at je, als je een millioen spruitkooitjes moest opeten en je er iedel'en dag hOl,derd gebruikte, zevellpntwintig jaar oud nlOe,t worden, om heel
den voorraad verorberd te hebben!
een millioen

.'t Begint er naar te gelijken; 11

Weet je nu hoeveel

is~"

maar, is 't wel waar?"

W el, als je niet te dom ben, rekent het dan maar op

je pooten na!
.Maar, waar was ik ook gebleven?

0 ja, ik ben ge-

bleven met te zeggen dat er van élin paar konijnen na
verloop van ruim vier jaar, wel meer dan een millioell
andere kunnen zijn_ Nu heeft ieder paar zijn eigen hol,
't is maar zelden, dat we leentje-buur spelen, en daar we
het liefst in de duÎIlen wonen, zoo kon er wel eens ge·
vaar komen, dat er zóóveel holen en gaten kwamen, dat
de duinen bij stormweêr en hoog water het niet konden
houden, en de zee dus over't land heen kwam! En nu wed
ik, dat je toch wel beenen zoudt maken, als de zee over het
land heen stroomde!

Dit is nu geen praatjeu hoor, neen,

het is bepaald waar; want op het einde der ,.;eventiende
eeuw wareu er zóóveel van mijn kameraads, dat de mensehen, die kort bij de duinen woonden, benauwd begonnen
te worden, dat de duinen zouden instorten, en daarom liepen
ze op een kippendrafjen naar den Haag om daar aan den
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Stadhouder of andere heeren te vragen, of ze ons mochten
uitroeien! Nu, die zeiden: .• als jelui er last van hebben,
gaat dan je gang maar!" Je begrijpt, dat moest niet tweemaal gezegd worden. De duin bewoners begonnen toen zoo
tegen ons van leer te trekken, dat er maar weinigen overbleven om die gebeurtenis verder te vertellen. Tegenwoordig
zijn we niet meer met zoovelen , geloof ik, maar er zijn er
toch genoeg om jacht op ons te maken! Dikwijls worden
onze duinen aan jagers voor een heele vracht geld verhuurd
en die kunnen ons dan vangen, zoo als ze willen; maar
ik meen toch zeker te weten, dat stroppen nooit mag! Je
zal mogelijk wel nieuwsgierig zijn te weten, hoe ze ons
snappen, is 't niet? Nu, dat 's gauw gezegd, dat doen
ze door met een geweer op ons te schieten of ze jagen.
nadat ze voor onze holen netjes gespannen hebben, een fret
in ons hol, die er ons uitjaagt. Zonder te denken aan de
netten, loopen we naar 't eerste gat het beste en ja wel,
we zijn ingerekend! De jager pakt ons dan bij de achterpooten , geeft ons dan met het scherpe van zijn hand twee
of meer slagen in den nek, en, we zijn er geweest! Men
vilt ons en we worden dan opgegeten zoo als ze jou opeten. Van het haar weet de hoedenmaker ook al gebruik
te maken, zood at er bijna niets van ons verloren gaat. Maar
om nn te bewijzeu, dat de menschen bij al hunne slimheid
toeh nog wel eens oliedom kunnen zijn, wil 'k je vertellen,
dat ik eens gehoord heb van een man, die een paar van
ons in een hol zag loopen.
• Wacht ," dacht hij, .'k zal je toch wel krijgen:" Daarop
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begon hij met zijn spa een groot hol In het duin te maken
en toen het diep genoeg was, kroop hij er zelf in om met
zijn handen nog wat verder te wroeten. Doch, wat wil nu
het geval? Onderwijl hij zoo ligt en wroet, stort het duin,
dat door het groote gat geen steun genoeg had, in, en
onze maat moest in het zand stikken.

Zie·je, dat vond

ik nu heel dom van dien man! Een ander soort van men·
schen, 'k geloof, dat ze mMz"cMiMentl genoemd worden,
heeft eens gezegd: .l>e arme luidjes lusten ook wel vleesch
en dllf,r de konijnen nu zoo sterk voorttelen, moesten we
er eens eenige bij elkander zien te krijgen en die dan in
een daartoe bijzonder ingericht huisjen plaatsen. Als er dan
veel zijn, zullen wij ze laten slar-hten en aan de arme
menschen verkoopen. 't Is toc', beter dat deze konijnenbout
eten, dan dat ze in 't geheel geen vleesch hebben!" Dat
was heel lief en mooi, jawel; maar wij, wilde konijnen,
vonden het in zulk een nauw hok in 't geheel niet plei.
zierig, zoodat we holen begonnen te graven en dan wel
eens bij meneers buurman in den kelder of ergens anders uit.
kwamen. Het gevolg van die zoogenaamde kunstmatige ko·
nijnenteelt was, dat men er al heel spoedig- mede ophield!"
,Met je verlof, maar je sprak daar van wilde konijnen,
zijn er dan ook tamme?"
"Wel zeker, zijn er ook tamme konijnen en die zijn
gewoonlijk grooter dan wij!

Met die tamme konijnen heb·

ben ze 't ook al geprobeerd; maar 't was larie, hoor! De
tamme konijnen krijgen meer jongen dan wij en zijn van
een andere kleur. Men heeft er I die geheel wit zijn en
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zulken hebben roode oogen. Maar, me dunkt, dat j~ voor
I all uaag genoeg,
zouden we morgen nog niet eens een
uurtjen met. elkander praten?
gezellig P"

Dit plekjen is zoo recbt

,Dat 's goed, en dan zal 'k je meteen ook wat van
mijn geslacht vertellen, als je 't goed vindt!"
11

Niets vaster!

Nu, gegroet, wel te rusten!"

• Wel te rusten, vriend konijn!"
Vroolijk en met zijn buikjen vol wipte ons 'konijutjell
naar zijn hollerug, en 't scbeen wel, alsof het er grootsch
op was, zoo liet het zijn aardig, kort en wit staartjen zien!
Ook de haas zocht zijn leger op, zood at beiden eer de
zon onder was zich op hun gemak tot den slaap uitstrekten.
Den anderen àag was 't weder op nieuw helder, en ofschoon het kouder was dan den vorigen, toch verliet onze
aardige spring-in-'t-veld zijn warm hol om in het tuintjen
nog eens heerlijk te smullen en er den haas over diens
kameraden te hooren vertellen.

Toen het in den tuin aan·

kwam, was de haas al aan den slag en zonder veel compliUlenten te maken, trok het konijn ook van leer.

't

Wa~

zoo stil, dat men het grauwe volkjen kon hooren knabbelen.

Eindelijk scheen de haas ziJn genoegen te hebben

en wenkte het konijn bij hem onder de doornheg te ko·
men.

Weldra zaten ze dau

we~r

eens recht vertrouwelijk

bij elkaar en de haas begon aldus:
.Je wacht nou op mijn vertelling, hé? Maar.... tusschen twee
haakjes, heb jij je vall morgen wel gewasschen ? Grut menseh,
je Ziet er zoo verhabbezakt uit, of je pas uit. bed kwam!"
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Het konijntjen ging op zijn achter~te pootjes zitteIl én
begon zich zoo parmantig te wasschen, alsof het eens bij
een kindermeid in de leer gewee~t was. Toen dat nu lang
genoeg geduurd bad, ging 't weêl' zitten en de baas, nu
niets meer aau te merken hebbende, vertelde bet volgende;
wW ij hazen, hoewel we goed krabben kunnen en sterke
pooten hebben, maken geen hol. We zoeken maar eell
kleine ondiepte onder doornstruiken of onder laag houtgewas, en dat is ons nest, of liever gezegd. dat, is ons ügel'.
In nat leger brengen ollze wijfjes gewoonlijk driemaal per
jaar, drie of vier jongen ter wereld; maar we zijn met
ollze jongen lang zoo gelukkig niet, als jou famielje. De
eersten komen zoo omstreeks ;\ol aart en je weet, dan kan
bet met die zoogenaamde Noordscbe buitn nog vinnig koud
zijn, wodat dan onze meeste jongen ook van koude sterven.
De tweeden komen middell in den zomer, in 't uarljen van
den muggentijd en van dat venijnige goed, dat óók al de
doornbeggen en bet houtgewas opzoekt, hebben onz~ stakkerds van jongen l.óóveel te lijden, dat ze onder de steken dier kleine insekten menigmaal het lootjen leggen
moeten, met andere woorden, dat ze er van sterven, De
derden houden zicb het beste. N 11, die komen dan ook
in den herfst, wanneer de meebte muggen weg en de dagen nog niet koud zijn. Dat hebben ze van buiten af te
lijden en, als je dan nog bedenkt, dat wij, de mannetjes,
zoo wel als de wijfjes, het kleine goed dikwijls zelf maar
opeten, omdat ze in 't vervolg van tijd anders toch do~r
de menschen verslonden worden, zoo zal je wel begrijpeIl,
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dat wij niet zoo sterk vermenigvuldigen als jelui. Dat ons
vleesch lekker is, zal wel waar zijn, andl'rs zouden de
menschen niet. zoo veel geld uitgeven om op ons te mogen
Jagen. En er wordt wat gejaagd! Dat kan jij, die in de
duinen woont, je zelven maar niet voorstellen! Ja, men
het'ft zelrs nog boorten van jacht, namelijk een korte en een
lange jacht. Gaan de menschen op de lange jacht, dan
hebben ze geene geweren en alleen een zeker soort van
honden, hazpwillden genoemd, bij zich! Die snnffelen dan
maar overal en, nauwelijks krijgen ze ons in 't oog, of
daar begint. het lieve leven! Wel drie, vier of meer van
die hazewinden zitten je dan achter de hielen.! Loop nu
maar, jawel, 't is moeite te vergeefs, je ontkomt het
toch niet, al loop je met den wind meê, opdat ze je niet
ruiken ! Neen mannetjen , veel honden is der hazen dood!
Jagen ze je een hO'lgte op, och, dan hebben ze je al heel
gauw bij je vetlokken; want, omdat onze voorpooten zooveel korter dan onze achterpooten zijn, kunnen we veel
beter den berg af· dan oploopen!
Is er nu maar één hazewind, dan 15 er nog wel eens
ontloopen aan; want door gedurig in kleiner kring te 100pen en dan in eens ern heel andere richting aan te nemen,
kan de hond zijn vaart niet gauw genoeg inhouden en loopt
nog een eindlVeegs in den kring, als wij er al een heel eind
buiten ziju. Is ons dit dan tot zoovor gelukt en zien wc
een onzer kameraden in zijn leger liggen, dan jagen wij
dien op en wij gaan in zijn plaats wat uitrusten. Dat is

mJ.

wel niet mooi van ons I dat wij er een ander aan wa·
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gen; maar het is, alsof dat tusschen ons afgesproken is.
Bovendien heeft die opgejaagde kameraad niet zulk een
harde noot te kraken, als wij, die in het leger zijn gaan
liggen, te kraken zouden gehad hehben; want hij is vprschman en de hond is al bek af! Dat is de lange jacht en
nu de kodf!. Weêr zijn er honden hij. doch 't zijn nu
geen hazewinden, maar br(} Hen en de jagers hebben een
geweer met dnhbelen loop bij zich. Ziet nu zulk een brak
ons spoor, of erger nog, ruikt hij ons, dan jaagt hij ons
op en bren~t ons onder schot. Die geweren kunnen we
moeielijk olltJoopen, ten minste, als de man die het geweer
afsehiet, een jager in zijn hart en bijgevolg een goed schutter
is. Is de man bij ûende, kan hij zijn arm niet te best stil
houden, of heeft hij geen recht begrip van het aanleggen,
dali schiet hij soms, 'k weet niet hoever wel, mis. Zoo'n
jager, die is een man naar ons hart, dat kan je beg;rijpell !"
"Maar ," zei het konijn, .laat me je ook eens wat vragen. Waarom maken de menschen op jou ook al jacht?
Doe je hun dan ook schade?"
.Of we schade doen?" antwoordde de haas, .of we schade
doen? Dat zal wel waar zijn! Je weet toch wel, dat wij
heiden zoo even nog bezig geweest zijn die spruitjes op te
eten!

Je begrijpt ,hoop ik, dat de menschen die dingen

niet voor ons, maar voor zich zeI ven planten! En behalve
dat, wij eten niets anders dan wortelen, zaad, korenplantjes, gras, kool en nog vele andere dingen! En 's winters,
als alles onder de sneeuw ligt en de kooIen weg zijn, als
er dan niets meer voor ons te bikken valt, ja, zie-je, om
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dan niet van honger te sterven, knagen we de basten van
de boomen af en daar kunnen dezen ook niet tegen, wodat
er dan velen van dood gaan.

Maar, als jij je nu niet

groot wil houden, dan zal je wel moeteu zeggeu: hoor eens,
dat doen de konijnen ook!"
.Nu, tegenover jou, wind ik er geen doekjes om, eu
'k durf je ook gerust te zeggen, dat wij precies hetzelfde
doeu; maar juist dat doet mij het meeste verwonderen, dat
ze op jou nog meer jacht maken dan op mij!"
.Daar behoef-je je zelven warempel niet over te verwonderen, je weet toch wel, dat ons vlee8ch lek kerder en
malseher is dan konijnenvlees~h, en omdat dit zoo is, zijn
wij boutjes voor de menschen, die ons koopen kunnen en
komt jou familie meer op de tafel van minder rijke menschen!

Maar genoeg daarvan,' ik heb nog heel wat te

vertellen, 't wordt anders te laat.
Wij, hazen, leven ook niet in zulk een groot gezelschap
als jelui en als je een troepjen van ons bij elkaar ziet,
zeg dan gerust: "dat zijn de ouden met de jongen;" want
andere kameraads dulden we in onze nabijheid niet. en zoo
dat al eens gebeurt, dan gaat het op een vechten, dat
z6ó lang duurt, tot een van de twee het op een loopen
zet.

Al zeg ik het zelf, ik sta mijn man! 'k Zal je er een

voorbeeld van hijbrengen.
In 't afgeloopen voorjaar, 'k had juist mijn arme wurmen van jongen opgegeten, daar ze anders toch van koude
en vochtigheid zouden gl'storven ziJn, daar komt me een
andere rammelaar aanzetten en kijkt me zoo brutaal aan,
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alsof hij zeggen wou: ,·zeg, durf je wel met mij te vechten?"
Ik was dien dag niet heel gemakkelijk aan mijn kamizool, ik sprong op, en sloeg met mijn loopers vlak in zijn
rechterspiegel .... !"
.Met je permissie,
spiegel?

wat leuter·je daar van loopers en

Welke dingen zijn dat?"

, Welke dingen dat zijn?

1\1 aar kerel, weet je dan niet

dat de jagers onze ooren, lepels, onze pooten, loopers en
onze oogen, .Ipi'rrls noemen?"
nIk wist dat niet, maar nu weet ik het rGa voort asjeblief!"
.Nu dan, ik sloeg hem met mijn loopers vlak in zijn
rechterspiegel en daar onze loop ers van onder nu wel behaard zijn, maar toch heel scherpe nrgels hebben, zoo
scheen dat veel pijn te doen en ik kreeg een klap terug,
die klonk als epn klok.

Hierdoor werd ik nog boozer, ik

sloeg er op, als mall~ J au onder zijn kippen, totdat hij
eindelijk gillende en schreeuwende wegliep I Zie.je, zoo
doe ik bij hem, als h~ï in mijn buurt komt en zoo doet
IJij bij n1ij, als ik in rijn buurt kom. Wel te verstaan,
als ik hem niet baas kan!"

IJ e bent me een haasjen , hoor, maar zeg 'éreis heb je
nooit koude?" Me dunkt je ligt, zelfs midden in den winter,
zoo open en bloot 1"
"Koude P N u ja, we hebben er wel eens last van, maar
we kunnen er anders n0g al gued tegen; w3nt tegen het
najaar krijgen we een dikken haarrok , die zelfs tot aan
de binnenzijde van onze lippen zich voortzet.
gesproken. moet 'k je nog wat zeggen.

Van ons haar

Wij krijgen tegen
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den winter eene eenjgzins andere kleur, doch dat is haast
niet merkbaar; maar in koude landen worden we 's winters
heelemaal wit, zood at er haast tusschen ons en de sneeuw
geen onderscheid te zien ls. Ik denk dat dit geschiedt,
omdat we dan minder gevaar loopen van gevangen te worden. Sommige hazen, ij8hauiI genoemd, blijven altijd wit
en anderen, die ook in die koude landen wonen, maar niet
wit worden, zijn echte landverhuizers; want zood ra voelen
ze niet, dat het kouder wordt of ze gaan uit het noorden
naar het zuiden. Is de winter voorbij, dan trekken ze gezameIJlijk weêr naar hunne vroegere woonplaats terug. Die
kameraads heeten ber,f.JkllzPlI. Zoo zie je, wij komen en gaan
bijna overal, behalve in de heete landen, daar is het on~
t.e warm; maar dat is zeker, overal waar wij komen, daal'
maken de menschen jacht op ons om ons vleesch, onze
huid en ons haar! En dat durven ze nog te doen, hoe·
wel ze weêr wat aan ons te danken hebben!"
..Te danken hebben!? Wat dan?"
• \V el, omdat onze oogleden te kort zijn om geheel ons
oog te bedekken, zoo schijnt het, dat we met open oogen
slapen of wel, dat we 't in het geheel niet doen! Is er
IlU iemand, die bij 't minste en kleinste gerucht uit zijn
slaap gewekt wordt, en die dan, als het ware, ook niet

schijnt te slapen, dan zegt men van zulk een: hii dod
eeft "az~1I811lapjpiZ!

Zitten de menschen, honden, katten of vossen ons achter
de vodden, dan staan we ook niet stil, maar maken dat
we weg komeu' Hiervan daan is 't nu weêr, dat men
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van een mensch, die, nadat hij klappen gekregen heeft,
of bang is van er te krijgen, op de vlucht gaat, zegt: I/hij
kiest hd hazenpad.'''

Heeft een mensch, even als wij, een gespleten bovenlip,
dan heet het: .hij hepft em hazenlip I" Lieve deugd, als w{i
er niet waren, dan speelden de jongeus nooit haa.<jen·over,
dan waren er geen huzenrbstels en geen hoze.wrongen, ja
wat voor de menschen, lekkerbekken als ze zijn, wel het
ergste zijn zou, dan was er ook geen hozel,rper! Maar,
kijk eens naar de zon! Sapperloot, 't wordt onze tijd, hoor!"
Het konijn en de baas gingen hierop van elkander, doch
onze haas scbeen nog niet a,lIl spruitjes verzadigd te zijn.
Hij zette zich nog eens recht op zijn gemak en begon zoo
rustig te knabbelen, alsof er in 't geheel geen gevaar was!
Dat duurde net zoo lang, tot de groenboer hem in de dop.
pen kreeg.

Deze ging naar binnen, laadde zijn geweer,

kwam er stil meê naar buiten, legde aan en .... paf! daar
lag de haas morsdood met een spruit jen tnsschen zijn dub.
bele rij tanden.
Wat er van het konijn geworden is weet ik niet, doch
dat weet. ik \\ el, dat halen en konijnen maar heel zelden
een natuurIijkendood sterven, meestal worden ze gescho.
ten, gestropt of door andere dieren omgebracht.

Konden

haas en konijn gerust blij ven leven, dan zou de eerste zoo
wa 1. acht en het tweede ongeveer zeven jaar oud worden.
En dat is dan nu weêr eene vertelling van twee, u zeker goed hekrnde dieren!

Mochten ze u aangenaam hebben

bezig gehouden, mochten ze u bovenal iets geleerd hebben!

DE WEZEL EN DE EEKHOORN.

De kleine Karel stond met zijn vader bij het kipP<'nhok
naar de kuikentjes te kijken, die daar al piepende om de
klokhen hepn en weêr liepen. Onverwachts stootte Karel
zijn vader eçen aan en wees heRl naar een hoekjen van
het houtgewas, dat aan het kippenhok grensde. Daar zat
een alleraardigst beestjen , van ongeveer twee palm lang
en niet veel hooger dan vijf duim. Zijn ruggetjen was
bruinachtig, overigens was het overal glanzend wit, behalve
zijn staart jen dat in een zwart punt jen eindigde. Met het
dikke kopjen snuffelde het rond en zijn oogjes stonden zoo
helder als een sierretjen bij vriezend weder.
En waarom ~tootte Karel zijn vader nu aan en wees
hij naar de plaats waar het lieve diertjen zat?
Wel, de jongen wilde zonder te Bpreken, vragen:

u vader,

welk diertjen is dat?"
De vader keek in de aan!(ewezeu ri"hting en zei halfluid:
u Dat is een \l ezeltjen , mijn jongen!"
Doch, hoe zacht de man ook gesproken had, het diprtjen
scheen het g't!hoorcl t.e hebben, want het draaide het kopjen
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naar de plaats van waar het geluid kwanl en zood ra zag
het die twee niet, of, vlug als de wind, was het weg~
Dat speet den kleinen jongen erg, en met tranen in de
oogen zei hij: "ik had dat lieve beestjen zoo graag willen
hebben, vader! Ik zou er lief meê gespeeld en het in 't ge·
heel geen kwaad hebben gedaan!"
.J a jongenlief , dat is nu wel mogelijk; maar ik wil u
toch wel zeggen, dat het wezeltjen niet zoo lief en aardig
is, als het er wel uitziet; want het is erg kwaadaardig~"
.Hoe weet u dat zoo, vader?"
c W el kind, dat heb ik gelezen, en die wat leest en het
ook onthoudt, die weet wat."
"Och toe, vertel me er dan nog eens wat van!"
,Neen, nu niet, kind! Nu heeft vader geen tijd; maar
als ik straks aan de arbeiders hun werk belast heb, dan gaan
we samen in het prieeltjen thee zitten drinken, en onderwijl
moeder dan zit te naaien en ik mijn pijp rook, wil ik u
graag van de wezel en nog een ander diertjen wat vertellen!....,
Is dat goed P"
,Q ja, als 't u belieft, vader!"
't Was ongeveer een uur daarna, dat moeder door de meid
het theegoed in het prieel liet brengen en 't duurde niet lang j
of het kleine gezelschap zat in het groen, voor de stralen
der heete zomerzon beveiligd. De waterketel zong zijn een·
tonig lied, - het deksel van den theepot, door den stoom
opgedreven, lag te klapperen, moeder naaide een ochtend·
kieltjen voor haar zoontjen, vader rookte zijn pijp en de kleine
Karel zat ongeduldig op den tuinstoel heêu en weêr te schui·

9
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ven en keek zijn vader maar gedurig aan, alsof hij zeggen
wilde: .Begin n nu, als't u belieft!"
Het eerste kopjen thee was ledig en daar begon hij:
/t Was op een zomerdag en wel zoo warm als het nu is,
dat een wezel haar hol verliet, om daar buiten wat voedsel
te gaan zoeken. - Nu, 's zomers is er voor haar nog al wat
te vinden; want ze heeft keur van spijzen! Kippen, dui·
ven, musschen, spreeuwen en andere vogels, laat ze niet
ontloopen, als ze die snappen kan! - Een eitjen, zoo maar
ongekookt en zonder zout, is een lekkernij voor haar en
'k wed, dat de wezel van daar straks zeker het oog had
op een hoenderei of wel op een der lieve jonge kippetjes.Ik zal ten minste een oogjen in 't zeil houden. Van jonge
hazen en konijnen is ze ook al niet vies en kan ze, als ze
honger heeft, mollen, ratten of muizen beet krijgen, dan is
het ook, kip ik heb je. - Maar toch, als ze eitjes of één
der dieren kan krijgen, welke ik u het eerst heb opgenoemd,
dan laat ze mollen, ratten en muizen maar stilletjes wonen
en bemoeit zich niet met dat gedierte.
Nu, 't was dan op den bovengenoemden zomerdag, dat
een wezel haar kostjen zou gaan opzoeken. Ze liep een eind·
weegs het bosch in en zou maar eens beproeven, of ze niet
een jong haasjen snappen kon; het was net in den tijd, dat
dit jonge goed, dartel als het was, nu het niet meer onder
opzicht vlln vilder-rammelaar stond, maar overal heenliep,

zonder eerst eens goed te denken: zou daar ook gevaar zijn
of zouden vader en moeder dat wel goed vinden. - Maar,
hoe dartel en onvoorzichtig die jonge hazen dap ook waren,
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hun gehoor was toch bovenst, dat scheen onze wezel je weten; want als een muisjen zoo stil sloop ze tusschen het lage
hakhout. Onderwijl ze daar zoo liep, zag ze door het hout
heên een mooie, groene weide, waar boven een paar oude
kieviten schreeuwende heên en weêr vlogen.
• Komaan," dacht onze kameraad, lIdaar loopen zeker jonge
kieviten door het lange gras en houden de ouden de wacht
over 't jonge volkjen ! Nu, zoo'n jonge kievit is niet alleen
een kluchtig beestjen , met zijn lange pooten en grijsachtig
pakjeu aan, maar 't is ook een lekker boutjen. Voor mijn
part ving ik ze allemaal! Jongens, dat zou een heerlijke
middag zijn!" Zoo denkende sloop de wezel het bosch uit,
stak den weg over, liep over den dam onder het hek door
en kwam in de weide. Lang kroop ze voort zonder iets te
vinden, doch eindelijk, daar hoorde ze dicht bij zich met een
heel fijn en schel stemmetjen roepen: .kievit, kievit, kievit!" ,Komaan," dacht de kleine vogeldief, fldien schreeuwer
zal 'k gauw den mond zien te stoppen." 't Ging anders niet
heel gemakkelijk zoo te scharrelen door het lange gras; maar,
geduld overwint. alles, zoodat de wezel dan ook weldra den
kleinen kievit bij den kop had en hem den hals afbeet. De
wezel peuzelde hem op, wreef met haar bebloeden snoet
langs den grond, om de vederen kwijt te worden, en zeÎ:
.dat 's één schreeuwleelijk minder, -,nu liggen de anderen
aan de heurt." Het scheen evenwel, dat de oude vogels er
iets van in de doppen gekregen hadden; want ze riepen het
dwalende jonge goed naar het nest terug en hielden er trouw
de wacht bij. Ten leste kwam de kleine moordenaar bij het
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nest, doch toen de oude kieviten met geopenden snavel en
uitgespreide wieken voor hunne kindertjes in de bres sprongen, toen had-je haar eens moeten zien loopen. Had ze
sloffen aan gehad, je zou zeker gezegd hebben: ,ze loopt het
vuur uit haar sloffen!" Want, zoo brutaal als de wezel is,
zoo bang is ze ook, en 't gaat met haar als met stoute kinderen, die altijd haantjen de voorste zijn in het kwaaddoen;
maar die men het eerst op een loopen ziet zetten, als de
nood aan den man komt. Daarom zegt men ook wel eens
van zulke kinderen: ,ze zijn zoo bang als een wezel I"
Langs het pad, dat ze gekomen was, liep ze dan ook de
weide uit en het bosch in, bij zich zelve brommende: uwat
ben 'k daar toch een lekker maaltjen misgeloopen! Heusch,
't is jammer! Maar die oude kieviten zijn ook geen katten;
die je zonder handschoenen kan aanpakken, hoor! Kerel,
wat was me dat goed nijdig. Ondertusschen heb 'k door
die verwenschte historie niet half mijn genoegen gehad en
't ziet er slecht voor mij uit. als 'k van daag niets meer te
bikken krijg!"
Zoo redeneer ende kwam ze al dieper en dieper het bosch
in en zette haar onderzoek naar een jong haasjen ijverig
voort! Maar stil, wat is dat? AI zijn dagen, daar wipt
een aardig konijntjen door het hout! 't Is niet groot en ook
nog maar een jong beesijen! Jongens, als ze dat eens krijgen kon! Wacht, daar gaat het konijn op zijn achterpootjes
zitten, en, alsof er geen gevaar was, gaat het zich eens
terdegen wasschen! Dat ziet de wezel en ze sluipt laugs
een kleinen omweg naar het vroolijke diertjen! Daar is ze
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er bij! En ....... hap! Och, wat klinkt die gil van het
gebeten beestjen akelig door het bosch! Maar, hieraan
stoort zich de wezel niet; ze bijt het net zoo lang tot het
dood is. Wat nu eerst gedaan? 0, dat is gauw gezegd,
ze begint eerst al het bloed uit te zuigen en nu ze hiermede
haar dorst gestild heeft, neemt ze ook een paar happen van
het malsche vleesch! Zoo'n wezel, je hebt ze gezien, Karel,
is niet heel groot., zoodat ze onmogelijk het geheele konijn
op kon eten .• Nu ," denkt ze, .de katten en honden lusten
ook wel wat! In alle gevallen, 'k heb mijn buikjen vol! Ik kan
het er voor vandaag wel meê stellen. Een eitjen zou ik nu
nog wel lusten; maar 'k ben er toch niet zoo heel graag
meer op, om er heel veel moeite voor te doen! Weet je
wat, ik ga een lekker hoekjen opzoeken, om eens flink uit
te rusten! Dat zal mij te pas komen!" De daad bij het
woord voegende, zet ze het op een loopen, doch ver is ze
nog niet gevorderd, of daar ziet ze een jongen haas. Nu,
dien zal ze laten loop en ! J a wel, dat kan je begrijpen!
Al beeft de wezel haar buikjen vol, toch kan ze het moorden
niet laten, en met een geduld en een moeite, alsof ze vandaag nog niets gehad heeft, tracht ze bct onnQozele beest
te betrappen! Nu, ze is gelukkig in de jacbt, dat moet gezegd worden; want na een poosjen ligt de kleine haas ook
dood op den grond. De wezel drinkt nog een weinig bloed
en laat het gl'heele beest liggen voor bem, die 't hebben wil.
Zij bad toch al genoeg, 't was dan ook maar voor de aardig·
heid! Eindelijk komt ze onder een mooien, grooten eike·
boom. Hier zal ze even uitrusten! Het gras is zoo lekker
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groen, de boom geeft zooveel schaduwen hare oogen doen
pijn van 't felle zonlicht! Nu, 't is niet te verwonderen,
ze is niet gewoon over dag te jagen. Gewoonlijk gaat ze
's nachts op roof uit! Dat ze nu midden op den dag ging,
kwam daar van daan, dat ze zulk een honger had, omdat
ze den vorigell nacht niets gevangen had!
Ze koos zich dan een lekker plaatsjen uit om op haar gemak eens na te denken over het jachtgenot van den dag. Doch
onderwijl ze daar zoo zat, daar viel een eikel op haar lijfjen !
KWel, heb ik van mijn leven, wat is dat? Welk hebbeding komt me daar op het lij f rollen ?"
Ze bekeek den eikel van alle kanten, doch kon er niet wijs
uit worden. "Wat valt, komt van boven," dacht ze, .'k moet
eens zien, of dat ding soms ook van dien boom gevallen
is." Ze draaide zich om, hield haar kopjen een weinig scheef
lln gluurde zoo door de takken naar hoven! Neen: nu stonden de wonderen niet stil! Verbeeld je! daar hoog boven
in den boom, zit me een roodbruin diertjen, niet veel grooter dan onze wezel, maar met een mooijen pluimstaart, die
langer is dan 't beest jen zelf. Zijn ooren, die met stijve haren
bezet zijn, staan recht overeind en doen zich voor, alsof ze
eeu paar horentjes vormden! Het zat op zijl! achterpootjes
en hield in de beide voorpootjes een eikelt jen , waarvan het
nu en dan eens een hapjen deed. De staart stond als een
zonnescherm recht overeind. Kortom, het diertjen zag er
allergrappigst uit.
Daar wilde onze wezel toch het hare van hebben en daarom
riep ze:

blz.134.

135
• Hei kameraad, wie ben je, en hoe zit je daar zoo hoog en
droog? Heb jij me daar straks met zoo'nhebbeding gesmeten ?"
"Wel, jou dikke Mogol," riep de andere uit den boom en
wipte onderwijl op een anderen tak, .wel jou dikke Mogol,
wat beu jij een rare tante! Zeg eerst hoe jij heet en wat
j ij daar zoo laag langs den grond loopt zoeken,"
.Ik? Wel, ik heet wezel! Maar zoeken, ouwe jongen,
zoeken? Ik zoek niets, 'k heb mijn maal binnen eri 'k ga
naar huis~"
.Zoo, heb-je 't maal binnen? En waar heb.je vandaag
gegeten, en welken kost hebben ze jou opgeschept?H
• Nu, ik moet zeggen, dat je een nieuwsgierig Aagjen ben;
maar ik wil je wel vertellen, dat mij het kost jen niet opge·
schept wordt, ik moet het zelf opschommelen!"
KWel, dan gaat het jou precies, als mij! Ik heb ook nie·
mand, die het mij thui~ brengt; maar als-je nu zoo aan 't
opschommelen van je kostjen ben, wat zoek je dan? Eet
je ook eikels P"
• Eikels! welke dieren zijn dat p"
"Lomperd, die je ben, een eikel is geen dier! Je hebt er
daar straks een op je baait jen gekregen! 't Speet me ge·
noeg, 't was zoo'n bom!"
.0 zoo, meen je dit ding P" en de wezel rolde den eikel
een weinig vooruit, "neen hoor, zulke dingen lust ik niet!
Als ik eet, dan gebruik ik niets anders dan vogels, kleine
viervoetige dieren, eieren, en, als 't niet anders kali, bij
gebrek aan brood eet men korstjes van pa5teien, dan eet ik
ook wel ratten, muizen en mollen!"

136
.Ei, ei, je bent dus een verscheurend dier?"
.Als je me nu belieft te zeggen wat een verscheurend dier
is, dan zal ik je een antwoord geven!"
, Wel, een verscheurend dier is, is, is .... nu ja .... een
verscheurend nier, is een vleeschetcnd dier i"~
"Precies, ik eet vleesch, niets anders dan vleesch, en zoo
nu en dan een eitjeu, zoodat ik dan wel een 'üC'fscheurend
dier zijn zal; maar wat ben jij dan?"
.Ik, wel een planten-etend dier, ik eet niets dan noten,
eikels, zaar/jes, beukenpitten en hoe die rommel meer heet,
en, omdat ik in de onderkaak, even als de hazen, konijnen,
ratten eu muizen, twee beitelvormige tandjes heb, noemen
de menschen ons ook wel knaagdieren I"
,Nu, ik moet zeggen, dat je me daar een heele vracht
nieuws vertelt, hoor! Ik zou wel eens nader kennis met je
willen maken!"
.. En ik vind, dat je een aardige pratebol ben! Ik wenschte
ook wel eens een uUl'tjen met je te snappen en daarom ben
'k zoo vrij je uit te noodigen, hier bij me te komen zitten!"
.Zeg, houd-je me nou voor 't lapjen ? Je weet toch wel,
dat ik niet klimmen kan!"
.Grut kameraad, daar had ik niet eens aan gedacht!
Maar nu dat zoo is, wil ik wel naar beneden komen, hoewel ik liever in de hoogte blijf. Daar beneden is het niet
zoo prettig als in den boom!"
Met een paar sprongen was het vlugge beestjen beneden
bij de wezel en hierop had de volgende samenspraak plaats:
• Zeg eens, jufvronw Wezel, waar woon je?"
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NIk woon in het bosch en kruip in allerlei gaten en hoe·
ken, doch het liefst woon ik in het hol van den moll"
,Zoo, vertel me nu nog eens ietewat, van dat gedurig
vragen wordt men zoo moede!"
,Nu, dan zal ik maar in eens af alles vertellen, wat ik
van me zelve weet. Luister dan maar!
Mijn eigenlijke naam is wezel, maar de menschen, die,
tusschen twee haakjes gezegd, soms met hun ledigen tijd
geen raad weten en dan allerlei gekke namen verzinnen,
noemen mij en mijne kameraads ook wel Hermelijn. We
leven dan, zooals ik al gezegd heb, het liefst in een mollen·
hol, en als mijn wijfjen jongen krijgen zal, dan maakt ze
hierroor een lekker zacht bedjen. Gewoonlijk krijgt ze er
vijf te gelijk, en je zal wel begrijpen, dat het een heele
sjouw is, voor zóóveel monden het kostjen op te scharrelen.
Soms evenwel zijn we er heel spoedig van verlost; want
als de menschen ons nest gevonden hebben, dan nemen ze
de jongen meê om die thuis zelf op te voeden! Nu, 't zal
er dan ook eene opvoeding naar zijn! Ik zeg maar, ieder
zijn eigen kinderen, dat behoort too. 't Zou er mooi uitzien,
als wij eens voor zoo'n jongen schreeuwleelijk van een mensch
moesten zorgen! Lieve deugd, den anderen dag was de wurm
al zoo dood als een pier! Maar, de menschen schijnen nu
eenmaal over alle dieren den baas te kunnen ~pelen, dus
ook over ons! In vrede, 't zal mijn tijd wel duren! De
eigenlijke oorzaak, dat de menschen ons onze jongen ont·
nemen, is, naar ik gehoord heb, deze: A.ls wij eenmaal groot
geworden zijn, dan kunnen we niet bij en onder de meuschen
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leven, omdat we, zoo als je zoo even zelf gezegd hebt, vleeschetende dieren zijn!
verstaat zich.

We zouden heel gauw dood zijn, dat

Maar, als de meuschen nu onze jongen op'

kweeken , dan leeren ze die schepseltjes niets anders eten dan
eieren, en men zegt, dat ze dan zoo mak en tam worden,
dat ze den mensell, even als een hond, overal naloopen!
'k Moet zeggen, 't is mooi; maar ik ben liever vrij en loop
waar ik wil! En dat kunnen die tamme wezels niet; want
als de baas er genoeg pret van gebad beeft, dan stopt bij
ze in een afzonderlijk hok buiten de kamer, omdat we nu
niet zoo beel lekker ruiken!

Soms gaan we voor de grap

zoo eens naar het een of ander eilandjen , dat in de rivier
ligt, en dat doen we daarom, omdat op zoo'n afzonderlijk
plekjen meer eiereu te vinden zijn, dan midden op het land.
Gebeurt het nu, dat onze wijfjes op zoo'n eiland hare jongen
krijgen, dan zoekt ze een boombast op of een plankjen.
Dat legt ze in de rivier en dan zet ze er bare jongen op.
Gaat de stroom nu niet te snel, dan steekt ze recht uit, recht
aan, naar den vasten wal over.

Zij zelf zwemt dan achter

het plallkjen of den boombast en duwt bet gallsche boelt jen
met haar snuit voort.

Aan die omstandigheid heb ik te dan.

ken, dat ik geboren schipper ben. Na alles wat ik je nu verteld heb, zal je mogelijk denken, dat we, zijn we eenmaal
maar groot geworden, vrij en frank leven! Ja, was dat eens
waar! Maar 't gelijkt er in de verste verte niet naar! Diezelfde menschen, die onze jongen roofden, zoeken ons ook
op allerlei mogelij ke middelen te snappen! En dat niet, om-

dat we zooveel schade doen, och neen; want, hoewel we nu
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niet heel gaarne muizen- of rattenv leeseh eten, zoo zijn we
toch dikwijls genoodzaakt daartoe over te gaan, omdat we
niet altijd krijgen kunnen wat onze tong het lekkerste vindt.
Hierdoor verlossen we de lui van duizenden ratten en muizen, bijgevolg moesten ze zoo dankbaar zijn, dat ze er in
't geheel niet aan dachten ons te vervolgen! Maar, ja wel,
dankbaarheid moet je ook niet altijd bij de meusehen zoe·
ken. En zoo zijn ze niet alleen tegenover ons en andere dieren,
neen, ondankbaar zijn ze dikwijls jegens hunne kameraads,
die hun goed hebben gedaan! Zie, ik meen wat ik zeg, 'k ben blij, dat ik maar een wezel ben, voor menseh zou
ik niet deugen; want 'k zou niet ondankbaar willen zijn!
Maar, om tot miju verhaal te komen, de menschen beproeven ons op allerlei manieren te vangen, zooals met vallen,
strikken, klemmen en nog vele van die dingen meer. En
dat doen ze niet om mijn vleesch, neen man, dat doen ze
alleen om mijn mooie vel, dat in den winter, namelijk als
't nog aan mijn lijf zit en 'k niet dood ben, geheel wit wordt,
behalve het puntjen van mijn staart,dat altijd zwart blijft,
onverschillig of het zomer of winter is!

Gelukkig zijn we

hier nu niet in zulk een groot getal aanwezig, ook is ons
vel niet zoo best; maar in Rusland en in 't koude Siberië,
waar zoovele arme en UIt hun land weggejaagde menschen
wonen, daar is ons velo, zoo mooi en zacht, en niet alleen
mooi, maar 't is ook een heel warm kleed. Nu denk je zeker, dat is dan maar wat goed voor die arme stumperds,
dan hebben ze ten minste geen koude te lijden! Vergis je
niet, kameraad, vergis-je niet, die arme kerels mogen vall
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koude omkomen, maar een warmen hermelijnen mantel krij.
gen ze !liet om!

0, neen, de duizenden wezels, die in dat

land gevangen worden, dienen alleen om keizers en koningen
te kleeden, of om de rijke dames een met hermelijn gevoer·
den mantel, of wel, om ze alleen een halskraag te geven.
Zie·je, dat is je een en ander uit mijn leven en uit dat mijner kameraads vertelrl, begin jij nou ook eens wat van je
zeiveIl en je famielje te vertellen, nu zal Ik luisteren!"
• Wel, komaan ," zei het eekhoorntjen, .met alle pleizier!
Zoo als ik er uit zie, zijn meest al mijn kameraads geteekendo Enkelen hebje er, dat 's waar, die zwart- en witbont zijn; maar dat gebeurt zelden! Zooals 'k je daar pas
gezegd heb, leven we alleen van voortbrengselen uit het
plantenrijk, zoodat we, willen we 's winters niet van honger sterven, des zomers vlijtig verzamelen moeten. Kijk,
ik gaf wel wat, als je ook eens klimmen kon, dan zou je
eens zien wat een vracht beukenpitten en zaadjes ik al verzameld heb Ja, verleden jaar heb 'k zooveel gegaard, dat
ik nu nog zoo van tijd tot tijd eens een eikeltjen snoepen
kan. Bigenlijk ben ik niet gewoon zoo heel veel te verzamelen; want dikwijls gebeurt het, dat midden in den winter
mijn voorraad al op is, en dan heb ik het hard te verantwoorden; want als alles onder de 8neeuw ligt, dan is het
een blind zoeken naar eikels of noten. Verleden jaar ben
'k dan ook alleen maar zoo gelukkig geweest zooveel te verzamelen, omdat ik den voorraad van een mijner gestorven kameraden gevonden heb. Maar, met je permissie, je bent net op
dien eikel gaan zitten, dien ik zoo even heb laten vallen!
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o dank-je, blijf nu maar zitten, 'k heb het ding al! Zie· je,
hij is te groot en te lekker, om hem zoo maar weg: te smijten of verloren te laten gaan! uDie wat bewaart, heeft
wat ," was mijn moedertjen gewoon te zeggen, eer ze door
een boozen man gevangen werd, die haar in een ijzeren kooi
zette om ze op een draaistokjen kunstjes te laten doen.
'k Had er spijt van; want och, je kan niet half begrijpen,
hoe goed ze voor mij, mijn twee broertjes en mijn drie zusjes
zorgde! Ze had haar nest in dezen boom gemaakt en zó6
stevig· wist ze dat in mekaar te knutselen, dat ik er nog
gebruik van maak. Als we Jt van tijd tot tijd zoo maar een
weinig oplappen en bijwerken, dan wordt het, in plaats van
slechter en bouwvalliger, mettertijd zelfs hechter en sterker.
Als je niet blind ben ,dan zal je zien j dat er een deksel
op is, je begrijpt, zoo ik hoop, dat we dat voor de koude
en den regen doen en die brutale eksters hebben zeker het
kunstjen van ons afgekeken; want of je onl of nrm nest
ziet, daar is bijkans geen versóhil in, zoodat wij, als we
geen lust hebben er zelf een te bouwen, eenvoudig een
ekstersnest opzoeken, hetwelk we dan, nadat we het een
weinig hebben opgeknapt, het oog wil ook wel wat, zeer
goed gebruiken kunnen. De ingang van OlIS nest is gewoonlijk naar het oosten, nu dat is ook de mooiste zijde; want
ik zie niets liever dan het opgaan der zon! Hadden we
den ingang naar eene andere zijde, dan zouden wij ons mogelijk licht verslapen kunnen, en dan was ons het genot
ontzegd, om de dauwdrupjes, die in de eerste stralen der
zon als diamantjes schitteren, van de blaadjes op te vangen
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en te drinken. Domme menschen zeggen wel eens: .De eekhoorntjes en de eksters maken den ingang van hun nest naar die
windstreek, waaruit gcdurende den geheelen zomer het onweêr
niet komen zal, want ze weten wel, dat het gevaarlijk is om
met onweêr de deuren of vensters, die naar den kant staan
waar de bui hangt, open te houden. Als dat geen staaltjen
van domheid en bijgeloof is, kijk, dan weet ik het niet!
Wat weten wij dieren van windstreken, we weten waar de
zon opkomt en waar ze ondergaat, en voor de rest weten
we niets! Dat we in ons lijfjen een heele poos vooraf voelen,
dat er onweêr, storm of regen komen zal, nu ja, dat 's waar,
maar, als we dat eens een halven dag vooraf weten, dan
is 't al mooi! En toch liggen som mige menschen te leuteren,
dat we dat haast een jaar van te voren wet.en! Kijk, 't is
om te lachen! Maar, ik heb me, even als jij zoo even,
over de ondankbaarheid van de menschen, nu dik gemaakt
over hunne onnoozelheid.' Laat zien, waar ben ik ook gebleven? 0 ja, bij het bouwen van ons nest. Hoewel we
gewoonlijk op de hoomen leven, en daarin zoo vrij rond
springen als een vogel, zoo komen we nu en dan toch ook
wel eens op den grond om de afgevallen noten, hazelnoten
en eikels op te zamelen. Zien we aan de andere zijàe van
een niet al te breed water, bijgeval een vol geladen note·
en eikehoom staan, dan zetten we ons op een stuk boom·
schors, of even als jelui, op een plankjen , we steken onzen
hreeden pluimstaart in de hoogte en als er dan maar een
weiuig wind is, dan dient ons de staart tot zeil en we varen
lIaar de overzijde. Ben jij ook een geboren schipper, ik ben
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het somtijds van mijn ambacht..
al,

0

Gevangen worden we ook

ja, en doet men dat in andere landen ook om ons

vleesch te eten, maar hier zijn de menschen vies van ons
en vangen ons alleen, opdat we, even als mijn lieve moeder, in een kooi grapjes zouden maken, of, we worden wel
eens enkel gevangen om van onze haren penseelen te maken.
Veel voordeel hebbeJl ze dus niet van ons en daarom wordt
er dan ook niet zoo heel veel jacht op ons gemaakt, en
leven we geruster dan menig ander dier! Schade doen is
onze dagelijksche bezigheid niet, of je moet nn schade willen
noemen, dat we de kroonen van sommige boomen vernielen,
dan moet ik je zeggen, dat we dat nog al eens doen en
we hebben er slag van ook, al zeg ik het zelf. Ziedaar
jongejufvrouw , u een en ander van mij zeI ven verteld. Ik
ben waarlijk blij, dat ik je heb Jeeren kenllen en dat 'k je
heb hooren spreken, want heus eh , die veel hoort, leert.
veel, en als 't dan maar goed is wat hij leert, dan is het opperbest. Komaan, ik ga weder in mijn boompjen een nootjen
peuzelen! Dag wezel!"
.Dag eekhoorn!"
Als een vogel zoo vlug, was het eekhoorntjen tussehen
de takken verdwenen en op een drafjen liep de wezel naar
haar hol terug, om morqen te doen wat ze gi.tereit deed!
Ziedaar Karel, u van de wezel en het eekhoorntjen verteld, mocht ge veel onthouden van wat ik u gezegd heb,
opdat men van u niet zeggen kunne: .de jongen blijft even
dom, hij leert niets aan; wat hij gisteren deed, doet hij
morgen en wat hij overmorgen doet, dat deed hij eergisteren!
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De goede God gaf den mensch verstand. dat moet hij
gebruik ell , dat moet hij iederen dag grooter en helderder
maken. Van stilstaan in 't geen geleerd moet worden, mijn
jongen, hiervan mag bij den mensell geen sprake zijn. Denk
iederen dag, denk ieder uur aan 't geen ik eens in een
versjen van den dichter Brouwenaar gelezen heb: v Vooruit
ligt de weg door het leven," - en..... handel er naar!"

DE KOE.

• Hoe zit jij daar zoo te zuchten en raar te doen, kame·
raad?" aldus begon het gesprek tusschen twee koeien, dat
ik afgeluisterd en voor u opgeschreveh heb .
• Een gesprek tusschen twee koeien afgeluisterd? - Maar
meneer, denkt u, dat ge ons knollen voor citroenen in de
handen zult stoppen P - Neen, neen, meneert jen , dan moet
u vroeger opstaan, -- zóó groen zijn we gelukkig niet meer
om dat te gelooven!"
.Och, dat weet ik wel, kinderen! Maar ge weet toch
wel wat ik daarmee bedoel? Wie 't soms niet wist, moest
dit boekjen nog maar eens van 't begin af aan doorlezen,
dan zal hij er wel achter komen! Begrepen? Aldus:
• Hoe zit jij daar zoo te zuchten en raar te doen. kameraad P"
,Vraag-je dat nog?"
,Ja, als je bijgeval niet engelsch.doof ben, dan hoor
je 't!"
,.Nu, ik hoor het heel goed; maar ik weet niet waarover

10
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ik mij meer moet verwonderen, over je domme vraag of
over je onnoozelheid!"
, Wil 'k je eens wat zeggen?"
.Ga·je gang."
uNu verwonder.je dan over allebei, dan heb-je tijdpasseering !"
,Lomperd!"
vZusjen !"
.Je moest je schamen, waarlijk, dat je nog niet beter
je wereld kent!"
,Mijn wereld niet kennen! lieve deugd, als jij zoo veel
in je geheele leven gezien hebt, als ik in één dag, dan
houdt het schoon op!"
"Ja, je hebt ook wat gezien! Nu je zoo eens een blauwMaandag op reis was, verbeeld-je je zelve, al een heele
bolleboos te wezen!"
" Meid, maak me niet boos! Als 'kj e eens alles vertelde
wat me zoo al overkomen is en wat ik gezien heb, kijk
je zou zeggen: "koebeest, ik kan niet begrijpen, dat je
nog leeft en dat je je zelve hier in de sloot niet dadelijk
verdrinkt."
"Jawel, morgen brengen! 't zal wat zijn als 't voor de
heeren komt!"
,Nu, wil 'k je 't dan eens vertellen?"
, Nou ja, 't is mij goed!"
,Best, luister dan maar!" Zooals je over dag zien kan,
ben ik een mooi stel van een roodbonte koe, ..H
H Eigen lof stinkt, ouwe!"
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,Och. val me nou met die flauwe aardigheden niet in
de reden! Ik zeg je immers niet, dat ik mij zelve zoo mooi
gemaakt heb! Maar, dat doet er niet toe, je zegt het maar
alleen omdat je 't land hebt, dat jij zoo mager ben als een
talhout en zoo knokkerig en stok ach tig als een aangekleede
bezemsteel, die kermis houdt! Doch, alle morgenpraatjes
aan kant! Dat ik zoo'n mooi stel van een koe ben, dat
ik zoo goed in mijn vleesch zit en zooveel melk geef, dat
alles heb ik te danken aan mijn vader, die een pootige
Engelsche stier en aan mijn moeder die een mooie Friesche
koe was!
Zooals je nu schoon begrijpen zal, ben ik hier niet geboren! Ik geloof haast, dat ik in een Frieschen stal het
eerste levenslicht aanschouwd heb. Mijn moeder hield zielsveel van me, ze deed me lliets dan likken! Maar och,
precies dat likken was een oorzaak tot baar dood_ Toen
ik een dag of drie oud was, werd mijn moeder ziek en de
vee-arts, die er bij geroepen werd, zei: ,als ik jou was baas,
dan zou ik die koe slachten; want dat dier gaat bepaald
dood!"
De boer liet zich bepraten en stuurde den knecht om den
slager, die dan ook al heel spoedig kwam aanzetten

Met

een zwaren hamer gaf hij moeder een harden slag op den
kop tusschen hare hoornen Moeder zakte in mekaar als
een zoutzak en in een omzien had de slager haar den kop
afgesneden_

Zeg. word-je nog niet koud en rijzen je haren

niet ten berge! Als ik goed gehoord heb, dan kunnen we
zonder kop niet leven. en dat niet alleen omdat we dan

*
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niet eten kunnen; maar bovenal omdat we dan geen adem
meer kunnen halen en de kop, waarin het eigenlijk leven
wel schijnt te zitten, dan niet meer geholpen wordt door
het overig gedeelte van het lichaam en het overig gedeelte
van het lichaam niet meer door den kop. Toen moeder geen
kop meer had, leide de slager haar op den rug, sneed haar
den buik open en begon toen heel voorzichtig de huid los
te maken van het vleesch. Zoodra hij met dat werk tot
dicht bij haar rug genaderd was, hield hij hiermede op en
stak toen door de spieren der achterpooten een dikken stok.
Hieraan werden weer een paar touwen gedaan en langs een
paar katrollen werd moeder opgetrokken. Schrikkelijk wat
was ze veranderd, ik kende haar niet meer! Onderwijl
ze daar nu zoo hing, haalde de slager hare ingewanden uit
en zie, toen de maag opengesneden werd, kwam er een
groote haren hal uit, die wel zoo groot was als twee mansvnisten en zoo vast, da.t Barend, het zoontjen van den hoer,
er eenigen tijd daarna vang.halletjen meê speelde. Die bal
scheen de oorzaak van haar dood te zijn geweest, en was
in haar maag gekomen, door mij en hare vorige jongen zoo
onophoudelijk te likken. Het haar, dat ze hierdoor binnen
kreeg, Was in haar maag blijven ûtten en had zich tot een
bal gevormd Wat er verder zooal met moeder gebeurde
weet ik niet te zeggen, want toen de slager eens even op
hield, kwam hij met den boer naar mij toe en zei:
,Urn, hm, een mooi kalf, baas!"
"Nou, as je blief," zei de boer, "maar 't is een roodbonte en dat spijt me! Ik heb nu eenmaal de aardigheid
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om geen andere koeien dan zwart· bonte aan te fokken,
zoodat dit kalf weg moet!"
.Hoeveel vraag-je er voor?"
.Ja, niet minder dan acht gulden!"
,Acht gulden! Lieve mensch wat een vracht geld! Ik
weet nog heel goed, dat men voor twee gulden 't stuk,
zooveel nuchtere kalvers kon koopen, als men wilde!"
"Ja, toen was toen! Ik weet den tijd ook nog wel te
noemen, dat men voor een mud beste aardappelen niet veel
meer dan een halven gulden gaf, maar, die tijden zijn voorbij!
Acht gulden voor dat kalf, man, en geen cent minder!"
De slager krabbelde achter zijn ooren, precies alsof hij
daar het geld van daan moest halen en zeî eindelijk:
"Ik geef je drie rijksdaalders, dat 's duur genoeg!"
"Nou," antwoordde de boer, .jij bent ook alle menschen
niet, neem het dan maar mee" 't ""as net of de slager
bang was, dat de boer zijn woorden zou intrekken; want
d.tdelijk riep hij zijn knecht, die mij wegbrengen moest!
Nu kwam ik in den stal van den vleeschhouwer, zooals
de slager ook wel eens genoemd wordt en, daar de stal
dicht bij zijn winkel stond, zoo kon ik de menschen nu en
dan hunne boodschappen hooren doen.
Ze kwamen om bilijstuk, een schijf, een ,'ot/ende, gehuld,
een sehinlcel, een bor8tstuk, een ribbettu1c, .YOfpolef8ch, runderWofst en 'k weet niet welke dingen zoo al meer. Naderhand heb ik gehoord, dat alles van een en dezelfde koe
komen kan, je moet dus niet vragen, of we den menschen
dan ook zoo ietewat geven!
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De slager hield ook melkvee en daarom had ik geen
gebrek aan karnemelk!"
uStop eens even, wat is dat voor kost, karnemel1û'"
• Nou komt de aap toch uit de mouw zou ik zeggen!
Dat verbeeldt zich zijn wereld te kennen en weet nog niet
eens wat karnemelk is. Wat denk-je, dat de menschen zoo
al met onze melk doen p"
.J a, hoe zou ik dat weten? Ik denk dat zij ze drinken !"
.'kMoet zeggen, dat komt er nog al dicht bij, maar,
't is toch niet alles genoemd. Je moet dan weten, dat de
menschen rechte smulbroers zijn en soms dingen gebruiken,
waarvan je zeggen moet: • hoe zijn ze op de gedachten ge·
komen?" Zoo zijn sommige menschen gewoon bij hun brood
gekookt water met koffie of thee er in, te drinken, maar
omdat het zóó wel wat bitter zijn zou, doen ze er een scheut·
jen melk in! Is het winter en dus koud. dan drinken ze
's avoIids wel eens gekookte melk, die dan, naar den.poespas, die er bij gedaan wordt, chocolade-, sago-, anijs- of
saliemelk genoemd wordt. Een enkelen keer drinken ze voor
de gezondheid soms zoo een paar glazen koude melk op een
dag, of gebruiken er 's avonds een paar lepels van om er
Haarlerumer olie mee in te nemen. Z66 wordt onze melk
gedronken; maar de boeren doen er nog wat anders meê!
Komt de melk uit de weide of uit den stal in huis, dan
wordt ze dadelijk in steen en pannen gedaan. Staat ze hier
een poosjen in stil, dan komt er een dik geelachtig vocht
opdrijven, dat er door de boerin afgeschept wordt. Zij noemt
dat rOOWl en doet dien in een groote ton, waarin dan met
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een hout, waaraan van onder een plankjen met gaatjes is,
gestampt wordt. Nu gebeurt er wat, waar ik met mijn
dom koeienverstand niet bij kan; want de room wordt zuur
en bovenop drijft geel vet, dat ze boter noemen, die ook
al door de menschen gebruikt wordt en soms meer dan
twee gulden het kilo kost!"
.. Al weer wat nieuws, een kilo, welk hebbeàing is dat?"
.Een kilo is geen hebbeding, 't is een stuk ijzer, waar·
mee ze wegen en onverschillig waar je komt, overal weegt
zoo'n kilo evenveel! Ze noemen het ook wel pond, maar
als ik goed gehoord heb, dan houdt die naam op en spre·
ken de menschen in 't vervolg maar van kilo! Begrepen P"
,Zoo half en half; maar ga voort, dat kilo,plaatjen is
me toch veel te geleerd."
,Nu, mij goed, ik zal je zin doen ell verder vertellen. Al
licht zou je denken, dat er, als de boter er afgeschept is
zure room overblijft, is 't niet? Maar dat is zoo niet,
het vocht dat overblijft heet karnemelk!"
.0 Zoo, en ziet die niet blauw, en is ze niet verschrik·
kelijk waterachtig van smaak P"
,Precies, je slaat den spijker op zijn kop; maar niet alle
menschen doen er evenveel water in, weet·je, dnn kun·
nen ze die niet te best verkoopen; want de koopers zien
ook niet graag karnemelk waarin zooveel van de blauwe
koe is!"
.De blauwe koe?"
.Nu ja, zoo noemen ze voor een aardigheid dan het wa·
ter; maar als je me telkens in de reden valt, dan kan 'k
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wel vertellen tot de oude vrouw uit de kerk komt en dan
ben ik nog niet klaar! Bij dien slager dan kreeg ik kar·
nemelk vol-op en 'k werd zoo dik als een tonnetjen! Doch,
ik werd al gauw gedwongen mijn melktand uit te trekken;
want het werd mooi weer, het gras groeide goed en ik
moest naar de weide. Deze lag vlak bij den weg, zoodat
ik menschen genoeg te zien kreeg, dat begrijp je.
Nu gebeurde het eens, dat de slager mij nog wat kar·
nemelk in de weide bracht, toen juist een heereboer voorbij
kwam .
• Jongens, Van Beenenburg!IJ zeide die heer, .wat 'n mooie
roodbonte pink heb je daar! Is die voor de slachtbank?"
Ik keek den slachter eens aan om te zien of bij ook
een roodbonte pink had, doch deze zag er precies uit als
alle andere pinken, zoodat ik maar in het geheel niet beo
grijpen kon, waarom die heer dat zoo vroeg •
• Ja meneer, 't is een mooie," antwoordde de slager,
,·maar of ze voor de slachtbank is, dat weet ik nog niet!
Wil·je ze koopen?"
"Ja, ik heb er wel lust aan, je weet ik ben een lief·
hebber van rood·bonte koeien. Hoeveel vraag je er voor?"
.Ja, dat kan 'k zoo dadelijk niet zeggen!"
.Nu, 't komt er ook niet dadelijk op aan! Ben-je over
een uurtjen thuis P"
.Ik ben den geheelen dag thuis meneer!"
.Best, dan kom ik straks eens even aan! Gegroet!"
• Dag meneer ," zei de slager en ging ook weg.
Toen 'k zoo alleen stOlId, dacht ik: zou ik mogelijk ook
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die roodbonte pink zijn? Die slager zal toch zich zelven
niet willen verkoopen! - Ja, ja, ik ben het zeker en
ik heet nu niet langer kalf, maar pirt/""
Ik had goed gedacht; want den volgenden dag werd ik
in eene andere weide gebracht en in plaats van dien dikken slager Van Beellenburg, kwam die vreemde heer zoo
nu en dan eens naar mij kijken. Toen ik zoo omstreeks
een jaar oud was kreeg ik weer een anderen naam en werd
ik vaars genoemd. Wie dien naam nu mooi vindt, mij goed;
maar ik was blijde, dat ik, toen ik een jong gekregen had,
niet meer vaars, maar koe heette! En wat was ik met mijn
jong in mijn schik! Kijk, ik kon niet laten het gedurig
te likken, ofschoon ik uit het droevig voorbeeld van mijne
arme moeder gezien had, hoe gevaarlijk dat was! Doch
'k heb me wel eens laten wijs maken, dat de menschen,
of 't waar is, 'k weet het niet, toch eigenlijk ook wel
eens iets doen, waarvan ze weten, dat het niet goed is!
En, als de menschen, die voor zulke verstandige wezens
doorgaan, nu ook wel eens willens en wetens iets doen,
dat niet goed is, kijk dan kan men het ons ook niet kwalijk nemen, als we eens iets verkeerds uitrichten! Immers,
we zijn de domste beesten, die er leven, daar de menschen
als ze iemand van hun soort recht dom vinden, zeggen:
,hij is zoo dom als een koe!"
Mijn kalf hield ik ook 1101 niet heel lang bij me; want
mijn baas kon mijn melk veel beter gebruiken ! Niet, dat
hij er boter van maakt.e, grut neen, hij was een kaas.
boer en maakt.e er kal\S VI\D. 'k Heb wel eens hOOIen
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zeggén, dat kaas·maken nog meer voordeel oplevert dan
wanneer men enkel boter maakt!"
gZOO, en wat doen de menschen met kaas P"
• W at ze er meê doen? Wat doen de menschen met
zooveel andere dingen? Ze gebruiken de kaas om te eten;
de boeren dus om ze te verkoopen op de markt, die daarom
kaasmarkt genoemd wordt.
Hoe lang ik bij dien heereboer geweest ben, weet ik
niet recht; want, wij koeien, je weet het, wij houden er
geene dagen op na! Dat is zeker, ik had het er goed,
want 's zomers was er gras in overvloed en 's winters kregen we vol-op beetwortelen en hooi. Ik zag er dan ook
kapitaal uit, zoodat mijn baas op zekeren mooien dag het
besluit nam met mij naar eene tentoonstelling van vee te
gaan! Iedereen riep over me en van al de koeien, die er
waren - ze noemden ons daar runderen - was ik de mooiste,
de kloekste en de grootste. Daarom kreeg mijn baas ook
een gouden medaille, die hij iedereen liet zien eu dan zeÎ;
.dat ding heb 'k voor dat beest gekregen!"
Mijn karretjen rolde derhalve over een zandweg, 'k had
een leventjen als een prins en graag was ik bij dien baas
gebleven; maar je weet niet, hoe er soms een spaak in 't
wiel kan komen. Zoo als de menschen zeggen, moet het
nu een paar jaar geleden zijn, dat er onder ons een vreeselijke ziekte heerschte. Ik liep met nog veel meer andere
kameraads in de weide en telkens zag ik er een wegbrengen, die nooit weer terugkwam. Wat ze er me deden wist
ik niet, later ben ik er achter gekomen. Die kameraads
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hadden de ziekte gekregen. Als ze maar niet dadelijk dood
werden gemaakt, dan stonden ze te hijgen naar adem, dat
je medelijden met de stumperds krijgen moest en ze werden
zóó mager, dat het net was alsof ze ~lechts een huid over
de heenen getrokken hadden. MI'estal werden ze dadelijk
geslacht en dan werd het vleesch er van heel goedkoop
verkocht, of onder de arme menschen uitgedeeld, doch omdat
ziek vleesch heel ongezond is, zoo moesten de boeren voortaan hunne koeien, net wo als ze waren, in een put begraven
Duizenden kameraads zijll er toen gestorven en
verscheidene ooeren bijna arm door geworden. Ik hleef
gelukkig van die vreeselijke ziekte verschoond, doch de
baas, die toch rijk genoeg was om te kunnen leven
zonder langer kaas te maken, besloot mij en nog twee andere, die de ziekte ook niet gehaà hadden, te verkoopen.
Zoo ben ik hier gekomen en heb ik kennis met jou en de
anderen gemaakt! En wat zeg je nou, zou ik mijn wereld ook kennen? Zou ik ook weten wat er zoo al te
koop is?"
.Nou, of je! Ik ben er koud en akelig vau geworden
en 'k heb er het kippevel van gekregen!"
"Dat geloof ik best; maar vertel nu ook eens wat!"
"Och, wat zal ik vertellen. ik weet niets, dan alleen
wat van me zelve! Ik weet, dat we. even als het schaap,
de geil, het hert en nog eenige anderen tot de herkauwende
zoogdieren behooren! Ik weet dat we gespleten hoeven
hebben en daarom niet trekken kunnen!"
• Wat blief-je, niet trekken? Nou, kom dan eens in
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andere streken in en buiten dit land, dan zal je zien dat
de menschen de OSben voor karren, ploegen en eggen span·
nen en dat wel, omdat we goedkooper te onderhouden zijn
dan het paard en ons vleeseh altoos beter verkocht kan
worden, dan paardenv lees eh ; want dat wordt in ons l<:nd
al heel weinig gegeten, omdat de menscheIl er vies van
zijn !"
"Zijn ze er vies van? Is het dan niet goed?"
• Wel zeker is het goed; maar zoo zijn de menscheu ]j u
eenmaal en 'k wed, dat ze nog veel liever het vlees eh van
een zieke koe dan van een gezond paard eten! Maar, wat
weet je zoo al meer?"
Och, dat is op de keper beschouwd, niet veel! Ik weet,
dal. we voor in den mond a~n de boveukaak geen tanden
hebben en daarom het gras ook met onze lange tong bij
elkander pakken en tegen de ondertanden slaan, waardoor
het afgesneden wordt. Ik weet, dat we met onzen staart,
die wel wat te lang is om mooi te zijn, de vliegen van ons
lijf kunnen houden en dat ik erg boos word als ik iets
zie, dat rood is I"
.Mooi, wat uog meer?"
• Wat nog meer ? Wel, ik ben uitverteld!"
"Lieve deugd, wat ben·je een sukkel! Weet je dan niet,
dltt ze je huid als je geslacht ben, gebruiken om er leer
van te maken, dat ze van je beeJlderen en hoornen aller·
lei dingen draaien, dat ze van je pe~en, spieren en 't bin.
nenste van je hoeven ltjm koken en dat ze met je haar
kussens en matrassen vullen en er ook wel vloerkleeden
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van maken? Weet je dan niet, dat er landen in de
wereld zijn, ik geloof dat het voornamelijk in Zuid·Ame·
rika is, waar ze ons alleen bij duizenden slachten om de
huid? Gelukkig, dat sommige menschen op de gedachten
gekomen zijn om dat vleesch te drogen of om het zoo
te koken, dat het beste er van, als een dik vocht eu in
potjes gedaan, overal kan heen gezonden worden? 1) Weet
je dan niet, dat wij in onze hoornen zooveel kracht hebben,
dat we er met gemak een beer mee kunnen oppakken en
naar boven gooien? Weet je dan niet, dat men in som·
mige streken, waar weinig of geen weiden zijn, ons onder
opzicht van mannen of ook wel van jongens aan de dijken
laat loopen? Weet je dan niet, dat diezelfde jongens, koewachters of koeherders genoemd, doorgaans zulke ondeu·
gende knapen zijn en dat er later weinig van zulke men·
schen te wachten is, omdat ze het luie leventjen , dat ze
hebben, als ze op ons passen moeten, zoo recht vermake
lijk vinden? Weet je dan niet, dat een onzer grootste
vijanden de runderhorzel is P Vraag het dan maar eens aan
het schaap, dat zal je van een dergelijk beest een heel
boekjen kunnen openleggen? Weet je dan niet, dat we
erg nieuwsgierig zijn en bijzonder veel van muziek houden?
Weet je dan niet, dat eeu beroemd geneesheer, Dr. Eduard
Jenner op de gedachte gekomen is de menschen met onze
pokstof in te enten en ze daardoor voor die vreeselijke
kinderpokken, waaraan in vroegere jaren duizenden stier·
1) Dit vocàt noemt men Liebigs vleesch-extract.
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ven, eenigszins te behoeden? Màar, laat ik met dat ,weet
je dan niet" maar ophouden, want ik zou wel aan 't vra·
gen kunnen blijven! 'k Zou bijvoorbeeld nog vragen kunnen of je wel wist, dat we, als we gemest worden, wel
vijfhonderd kilo zwaar kunnen wegen en een os wel tweemaal zooveel nog? Dat er landen zijn, welker inwoners
hun geheele leven lang niets anders eten dan hetgeen van
ons komt, dat we wel vijfentwintig jaar oud kunnen worden en dat er in ouden tijd menschen gevonden werden,
die ons goddelijke eer bewezen?"
.. Lieve tijd, 't is voor het eerst van mijn leven, dat ik
weet hoeveel we den menschen zoo al geven! Me dunkt,
als ze ons eens moesten missen, dan zou het er al heel
akelig voor hen uitzien!"
Dat zou het ook, kameraad, maar laat ons er nu een
speldetjen bij steken, 't is voor ditmaal genoeg! Wel te
rusten!"
,Dank-je, 't zelfde!"
De twee koeien gingen zoo gemakkelijk mogelijk zitten
en rustten op haar manier eens lekker uit! Nu, zeker
zult ge die dieren, die ons zooveel geven, gaarne genot
van haar rust doen hebben en ze niet storen, is 't wel?
Maar, dat mag niet alles zijr.! Ge dient er bij te denken welk een groot geschenk de goede God ons in dat eene
dier gegeven heeft, en, als ge dat goed doet, 0, dan zult
ge dien milden Gever zeker ook dankbaar zijn! Zeker zult
ge dat!
Met de vertelling van de koe eindigen we onze vertel-
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lingen uit het leven der dieren! En, nu het boekjen uit
is, vraag ik u: hebt ge er ook wat goeds uit geleerd? Heb
ik u aangenaam bezig gehouden en bij u den lust opgewekt
om van die groote dierenwereld nog iets meer te weten?
Ja? 0, Dat wu mij veel genoegen doen, maar nog aangenamer zou het mij zijn, indien ik later van een van u
allen vernemen mocht, dat deze vertellingen u hebben leeren zeggen: .Ik ben blij dat ik iets meer ben dan een dier,
dat ik een mensch ben, die weet wat hij doet, begrijpt wat
hij ziet en met iederen dag vooruit gant! Ik ben blij dat
ik een mensch ben, die een oog heeft om te zien en een
verstand om op te merken, dat er voor ons allen, de dieren niet uitgezonderd, een zorgende Lieve Heer is! Ik ben
blij dat ik Hem dankbaar zijn kan!" Zie, als dat de
vrucht eellS was van 't geen ge hier gelezen en later zelf
onderzocht hebt, dan zou door mij geen tijd aangenamer
besteed zijn, dan de tijd, dien ik noodig had om deze vertellingen op papier te brengen! 'k Hoop het van harte!
En gij ook?

