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Alle deeltjes van de serie Vrol ij k Volkje zijn bij de
heruitgave in de nieuwe spelling geheel herzien en nieuw
geillustreerd.
Men kan de boekjes 't best aldus over de verschillende
leerjaren verdelen :
1 en 2 voor 't eerste leerjaar.
3 en 4 voor 't tweede leerjaar.
5 en 6 voor s t derde leerjaar.
7 en 8 voor 't vierde leerjaar.
9 en 10 voor 't vijfde leerjaar.
11 en 12 voor 't zesde leerjaar.
13 voor 't zevende leerjaar.

1. M'n vriend Miel.
Miel is m'n vriend. Eigenlijk is iedereen 'n vriend
van me, want vijanden houd ik er niet op na, maar
Miel is m'n speciale vriend. Zo lopen er geen twee :
altijd even opgewekt, vriendelijk en behulpzaam ;
't is dus 'n vriend uit duizend.
Eigenlijk heet ie Emilius, maar dat is me te lang
en te latijns en daarom noem ik 'm altijd Miel, kort
en krachtig.
We verstaan elkaar als echte kameraden ; wat de
66n wil, wil de ander ook ; ik geloof zelfs, dat we
altijd hetzelfde denken en willen. We delen alles
samen als beste kameraden en plagen elkaar dat
't klapt, maar dat is voor de grap natuurlijk.
En nu moet je niet denken, dat we ook precies
op elkaar lijken ; dat scheelt nogal wat. Miel is
b.v. de beste leerling van de klas en ik de beste
grappenmaker. Dat lijkt niet veel op elkaar, maar
even is 't toch.
Miel is 'n vuist groter dan ik, maar ik ben weer
'n paar duimpjes dikker. Dat komt eigenlijk ook
weer even uit.
In de kerk lijkt Miel altijd een biddende engel,
terwip ik 'n bengel ben van 'n misdienaar. En dat
rijmt nog wel.
'k Zal jullie ins vertellen, hoe we samen vriendschap gesloten hebben. Dat is gebeurd in de tollentijd en wordt in de herfst twee jaar.
Miel is 'n baas bij alle spelletjes en in 't zetten
van haktollen was ie de primus. Behalve bij Piet
Baanders, die altijd de mooiste tollen had en daarom
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meende, dat hij de kampioen was van de speelplaats. In 't hakken stond Miel beslist bovenaan.
Hoeveel tolletjes hij wel versplinterd heeft, is moeilijk te zeggen ; van mij zeker 'n stuk of drie. Nou,
recht is recht, zei Krombeen.
Nu had Piet Baanders eens 'n schat van 'n tol,
'n prachttol met van boven 'n kring van koperen
kopspijkertjes. 't Was mooi om te zien, als die op
de plaats stond te hoemen.
Nou, we waren samen aan 't tollen en nu gebeurde
't, dat de tol van Piet uitliep binnen de kring, hij
was dus dood. Om er mee te pronken, zette Piet
Baanders z'n tol rechtop in 't midden van de andere
tolletjes, die ook dood lagen.
Da's 'n buitenkansje, dacht Miel, die aanstonds
trek kreeg om roos te gooien midden in de kring
van spijkertjes. Hij haalde uit, gooide, en.... 't was
roos en raak ook ; de pronktol van Piet kraakte
middendoor.
Hoera ! hoera ! joelden de jongens door elkaar en
ik schreeuwde wel 't hardst van alien. Maar Piet
zei niets. Zwijgend raapte hij de stukken op en stak
ze in de zak, terwip ie Miel nijdig aankeek, of ie
zeggen wou : Wacht maar mannetje, dat zet ik je
wel betaald !
Ja, zo was die Piet, 'n echte valse jongen. Dat
kon je wel zien aan z'n loerende ogen.
Na schooltijd zag ik 'm weghollen samen met z'n
kameraad Koos Bekkers. Ze gingen zich verschuilen
in de kromming van het Haagstraatje, waar Miel
door moest, als ie naar huis ging. Ik moest daar
ook passeren, want we woonden in dezelfde buurt.
Terwig Miel vrolijk naar huis liep en misschien
niet eens meer dacht aan Piet Baanders, sprong
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deze plotseling voor hem, zodat hij 'm tegen 't lijf
moest lopen.
„Kijk waar je loopt, lomperd !" riep Piet nijdig.
„Ik kon er niets aan doen ; 'k had je niet gezien,"
zei Miel eerlijk.
„Ja, nu heb je zoveel praats niet," riep Piet weer.

„Nu kon je er niets aan doen, maar 'k zal je leren,
waar je wel iets aan doen kunt, lelijke oorworm.
Daar heb je wat."
Tegelijk begon ie Miel te bewerken met z'n vuisten, maar die betaalde de klappen dapper terug.
Nu kwam Koos Bekkers er bij te pas. Dat hield
Miel niet vol en die twee bengels sloegen en stompten hem, dat 't schande was.
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Ik kon die valsheid niet aanzien. M'n vuisten begonnen te jeuken en 'k vloog er op af.
„Twee tegen een, da's geen partij," riep ik en mee
gaf ik Koos Bekkers 'n opstopper, waar hij voorlopig genoeg aan had.
„Da's vals van je !" riep Piet.
„Wat !" zei ik, „moet jij nog van vals praten ! Wil
'k jou 'ns zeggen, wat vals is ? Met tweedn 'n jongen
afslaan, die je niets misdaan heeft, dat is vals ! Ja,
dat is vals !" En terwijl ik dat zei, had Piet al 'n
paar patsen van me te pakken, want 'k werd hoe
langer hoe nijdiger.
Miel hielp dapper mee en al spoedig sloegen de
twee lafbekken op de vlucht ; ze liepen als hazen.
Ik klopte Miel 't stof van z'n kleren en liep met 'm
op, tot huis toe.
„Ik dank je wel, hoor," zei Miel zacht.
„Geen dank," zei ik terug, „en als ze je nog eens
zo vals aanvallen, kun je weer op me rekenen."
Toen ik de volgende morgen naar school ging,
kwam Miel me snel achterop gelopen. Nauwelijks
had ie me ingehaald, of uit iedere zak van z'n jas
kwam 'n reuzepeer voor de dag. Die gaf hij me
met de boodschap : „Hier Hein, fijne sappige peren.
Die heeft moe me meegegeven voor je, omdat je
me gisteren zo flink geholpen hebt. 'k Heb deze
morgen ook voor je gebeden in de kerk, en dat zal
ik voortaan iedere dag doen."
Zo'n goeie Miel ! Hij maakte me werkelijk verlegen, zodat ik in 't eerst niet wist, wat te zeggen.
„floor 'ns Miel, willen we samen vrienden worden ?" vroeg ik toen.
„Met plezier," zei Miel, en hij stak aanstonds z'n
hand uit. Toen hebben we daar in dat smalle straatje
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elkaar de hand gegeven en 'n bond van vriendschap
gesloten, terwijl niemand 't zag, als 0. L. Heer en
de engeltjes. De twee peren waren 't eerste, wat we

samen deelden, en nooit heb ik 'n smakelijker peer
gegeten.
Sinds die tijd zijn we trouwe vrienden gebleven
en 'k hoop, dat we 't blijven zullen in saecula
saeculorum, Amen !
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2. Pietje.
Dat is nu eens geen jongen en ook geen meisje,
Pietje is 'n mus. Geen lelijke huismus met 'n dikke
kop, plompe bek en brutale ogen, maar 'n lief ringmusje met vriendelijke oogjes, 'n roodbruin kopje
en fijne roodachtige pootjes.
'k Had er twee gekocht van Theo de Bruijn, 6en
voor Miel natuurlijk, samen voor drie centen en
twaalf knikkers.
Dat van Miel was de tweede dag al voor de poes,
maar 't mijne was al gauw zo tam, dat 't me overal
achterna vloog. Zelfs als ik `n boodschap ging doen,
mocht Pietje gewoonlijk mee, en overal hadden de
mensen plezier in dat tamme vogeltje.
En 't mooiste was wel, dat 't niemand kennen wou,
dan zijn baas. M in zus Marie stond voortdurend
„Pietje ! Pietje !" te roepen, maar Pietje nam er geen
notitie van, hoe lief ze ook riep. Liefst keerde 't haar
z'n staartje toe, alsof 't zeggen wou : „Wat moet jij
van me ! 'k Heb niets met je te maken, hoor 1"
Marie gaf echter de koop niet op. Telkens was
ze tegen Pietje bezig en probeerde 'm te pakken
te krijgen. 't Musje liet haar stil begaan, maar hield
haar handen sekuur in 't oog en telkens als Marie
haar grijphandje uitstak, wipte 't plotseling 'n eindje
terug.
Eindelijk gebeurde er iets, waarmee Pietje 't bij
m'n zus helemaal bedierf. 't Musje zat op de
leuning van 'n tuinstoel, toen Marie op hem afkwam
om zich `n beetje met 'm te amuseren. 't Beestje
draaide met z'n kopje en keek haar met z'n guitige
ogen wantrouwend aan.
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Marie stak haar vinger uit en liet die telkens
heen en weer gaan voor Pietje's bekje, terwip ze
'n rijmpje voor 'm opzei :
Tiereliere let-let-let,
Mussen zijn geen vinken,
Mietje heeft de kan gebroken,
Waar zullen we nu uit drinken ?
Telkens als haar vingertje voorbij Pietjes bekje
kwam, wipte 't musje 'n eindje terug, tot 't plotseling
aan 't einde van de leuning kwam en er af buitelde.
Had 't geen vleugels gehad, dan zou 't zeker 'n
pootje of mogelijk z'n nekje gebroken hebben.
Marie stond te gieren van 't lachen, om de koddige bewegingen van Pietje, maar die opgewektheid
duurde niet lang. 't Musje vloog op haar schouder,
wat 't nog nooit gedaan had.
„Weg lelijk ding !" riep Marie, terwip ze Pietje
van haar schouder gooide. Maar 't was al te laat.
't Vogeltje was erg ondeugend geweest en Marie
moest poetsen.
Maar nu wil ik even vertellen, hoe ik m'n lief
vogeltje kwijt geraakt ben.
Op 'n mooie dag was ik buiten met 'm aan 't
spelen, toen daar de bleke jongen van 't kasteel
voorbijkwam met z'n gouverneur.
Ze zeiden op 't dorp, dat die jongen 'n heiden
was en helemaal niet gedoopt. Nou, dat kbn ik best
geloven, want in de kerk zag men hem nooit. En
toch was 't wel vreemd, want de oude freule van
't kasteel kwam er alle dagen.
't Was toch ook zo'n vreemde jongen. Hij was
groot genoeg voor elf jaar, en toch droeg ie z'n
haren nog als 'n jong meisje. Z'n blonde krullen.
hingen af tot op de rug en de schouders. Hij had
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'n smal gezichtje, dat er altijd even bleek uitzag ;
'k had er tenminste nog nooit kleur op gezien.
'k Vond, dat 't geen opgewekte jongen kon zijn ;
want er was nooit een lack op dat gezichtje, zelfs
geen glimlach.
Toen ie zag, hoe ik me vermaakte met m'n Pietje,

bleef ie nieuwsgierig staan kijken en ook de gouverneur scheen er plezier in te hebben.
Ik deed nu natuurlijk nog meer m'n best, om 't
beestje z'n kunstjes te laten vertonen. En Pietje was
juist die middag zo vrolijk en zo gehoorzaam, dat
't een lust was om te zien. Maar dat werd juist
mijn ongeluk.
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't Bleke jongeheertje fluisterde wat tegen z'n
gouverneur. Die knikte glimlachend en stapte naar
de deur om bij ons binnen to gaan. Maar juist op
dat ogenblik kwam moe naar buiten. Bij de deur
bleef de meneer 'n ogenblik praten met moe, en 'k
merkte op, dat ze beiden telkens in mijn richting
keken. Dat gesprek ging stellig over Pietje.
„Hein, kom 's even," riep moe op 't laatst.
'k Liep vrolijk naar haar toe en dacht : die meneer
moet zeker weten hoe men zo'n musje temt. Maar
'k had me helaas vergist.
„Hein," begon moe weer, „zou je dat musje niet
willen afstaan aan den jongen graaf van 't kasteel ?
Je kunt er voor hebben, wat je wil, en je kunt
immers zelf wel 'n ander musje tam maken."
Pietje afgeven ! Mijn musje, waar 'k zo dol mee
was ! Nee dat beviel me toch niet. 'k Stond daar
met gebogen hoofd en dacht : nee, m'n Pietje geef
ik niet af, nog voor geen tien jonge graven, al
boden ze nog zoveel geld.
„Toe Hein, wees nou 's flink," zei moe weer, „je
ziet toch, hoe de jonge graaf er naar verlangt."
„Hij heeft er toch niets aan ; Pietje wil immers
niemand kennen dan mij," zei ik.
Maar moe bleef aanhouden en zodoende moest
ik natuurlijk toegeven, hoe zwaar 't ook viel.
'n Ogenblik later hield de jonge graaf mijn musje
in z'n smalle bleke handjes. Voor de eerste keer
van . m'n leven zag ik sterretjes in z'n ogen en 'n
blos op z'n wangen, terwiji hij glimlachte tegen
Pietje.
Daarna keek hij me aan, alsof ie me bedanken
wou. Maar plotseling merkte ik weer iets droevigs
in z'n ogen en hij werd even bleek als eerst. Zeker
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had de jongen gezien, hoe bedroefd en ontevreden
ik zelf op dat ogenblik was.
Later heb ik er spijt genoeg over gehad, dat ik
mijn musje niet met 'n gul hartje heb afgegeven,
maar op dat ogenblik wist ik niet, hoe ongelukkig
dat fijne jongeheertje was, dat op zo'n prachtig
kasteel woonde.

3. Op 't kasteel.

Pietje wou maar niet uit mijn gedachten. Dag en
nacht was ik met 'm bezig, en in m in verbeelding
zag ik, hoe de jongeheer er mee aan 't spelen was
in 't kasteelpark of ergens in 'n prachtige kamer
vol schilderijen en spiegels en 'n dik tapijt op de
vloer.
Ik wenste in mijn hart, dat mijn Pietje niets zou
willen weten van z'n nieuwen meester, en in mijn
verbeelding gebeurde 't ook zo. Ik hoorde hoe de
jonge graaf met 'n vleiend stemmetje „Pietje! Pietje!"
stond te roepen, maar 't vogeltje draaide z'n roer
om, zonder zich iets van dat geroep aan te trekken.
Dan zag ik weer, hoe Pietje onder de tafel en de
stoelen wegkroop en eindelijk onder de kast en hoe
dan 'n knecht moest komen, om 'm er onder uit te
halen.
Maar nog 'n ander Wee zat er in mijn hoofdje.
Ik verbeeldde me, dat Pietje stellig weg zou vliegen,
om dan in 'n hoge boom „sjief ! sjief !" te roepen,
en uit te kijken, of Hein niet komen zou, waar ie
zo van hield.
Die gedachte liet • me niet los en zodoende kreeg
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ik 'n plannetje, dat ik stellig uit zou voeren. Zaterdagmiddag zou 'k met Miel wat gaan wandelen ;
dan zouden we door alle lanen van 't kasteel lopen,
om te gaan kijken. En als Pietje heus was weggevlogen, zou ie zeker blij komen aanvliegen, zodra
hij me zag.
Miel was met mijn plan niet zo erg ingenomen,
en toen 't op handelen aankwam, was ik zeif ook
niet zo dapper meer. We waren nog nooit in de
lanen van 't kasteel geweest en nu waren we bang,
dat er altijd iemand op wacht zou staan, om iedereen die zich op 't terrein van 't kasteel beyond,
terug te jagen of zelfs 'n proces te maken.
Toch besloten we ten laatste de zaak maar te
wagen. Als we verrast werden, zou ik zeggen, .dat
ik graag naar 't musje wou gaan kijken, dat ik de
jonge graaf cadeau had gedaan.
'n Beetje angstig stapten we verder door de verlaten lanen en kwamen op 't laatst bij de kasteelgracht, waarin grote karpers heen en weer zwommen. Opgetogen bleven we staan kijken.
„He, wat 'n kanjers van karpers," riep Miel, die
'n liefhebber was van hengelen, „als we hier 's
mochten vissen !"
't Musje waren we gans vergeten, tot plotseling
'n bende mussen in een der bomen kwam gevlogen,
waar ze zaten te krijsen en te vechten, dat 't een
lust was.
'k Meende Pietje te herkennen en begon te roepen : „Pietje ! Pietje !" Maar de mussen trokken er
zich niets van aan en zaten weer te spelen en te
vechten in 'n volgende boom.
„Stil, stil," fluisterde Miel opeens, „daar is de
freule met den jonker."
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Min eerste gedachte was aan de haal to gaan,
maar toen ik omkeek, merkte ik, dat de freule en
de jonge graaf reeds vlakbij waren. Ze hadden op
'n bank gezeten onder de bomen en ons opgemerkt,
toen we bij de gracht stonden.
't Eerste wat ik opmerkte was, dat de jonge graaf

'n vogel op z'n arm had zitten, "n grote torenkraai.
Intussen waren de dame en de jongeheer vlak bit
ons en de freule sprak Miel aan.
„Zo vriendje," zei ze, „ben jij die lieve jongen,
die z'n musje heeft gegeven aan Marie Joze ?"
„Nee oma, deze jongen hier," zei toen de jonge
graaf en wees naar mij met z'n bleek rechterhandje.
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„Nu jongen, dan moet ik je wel hartelijk . danken,"
zei de freule toen, „want je hebt den lieven jongen 'n
groot plezier gedaan. Maar je hebt er nog niets
voor gehad. Zeg nu eens, wat je graag van me zou
hebben."
„Niets freule," zei 'k met bevende stem.
„Nee vriendje, zo komen we niet van elkaar,"
lachte de dame, — en 'k merkte, dat Marie Joz6
nu ook weer sterretjes in de ogen had en 'n glimlach op z'n gezichtje, — „je bent bier op de grond
van 't kasteel en bier ben ik de baas. Wat zou je
er van zeggen, als we samen 'ns naar de tuin
gingen kijken. Er zijn nog aardbeien geloof ik, en
de bessen en kruisbessen zijn ook rijp."
„0 ja, oma, dat doen we !" riep Joze en er was
iets juichends in z'n fijn stemmetje. Dankbaar drukte
hij zich tegen de oude vrouw aan als 'n klein meisje.
Van weigeren was natuurlijk geen kwestie, en zo
stapten 'n ogenblik later twee verlegen dorpsjongens
door de deftige gangen van 't kasteel naar de tuin
met al z'n heerlijkheden.
In 't eerst waren Miel en ik nog wel 'n beetje
verlegen, maar toen we eenmaal de smaak van de
aardbeien beet hadden, was die verlegenheid gauw
over. Vooral omdat de jonge graaf en de freule zo
vriendelijk voor ons waren zonder deftig to doen.
Marie Joz6 liep overal met ons mee als 'n gewone
jongen. Als hij mooie aardbeien zag, plukte hij die
of en gaf nu 'ns 'n handvol aan mij en dan weer
aan Miel. Maar ik kwam toch 't vaakst aan de
beurt, natuurlijk om 't musje. Als we dan zeiden :
„O wat 'n mooie zijn dat !" straalde de jonge graaf
van geluk.
Zo kwam 't, dat we ten laatste in die deftige om-
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geving zo vrij werden, alsof we thuis waren. Toen
de freule naar binnen gegaan was, begonnen we
met den jongen graaf te spelen en te ravotten door
de tuin en Marie Joze leek wel de opgewektste van
ons driedn. Eindelijk kwam de freule naar buiten
en de jongeheer vloog naar haar toe, greep haar
om 't middel en riep uit : „Oma, oma, 'k heb nog
nooit zoveel plezier gehad !"
„Dat is goed, lieveling," glimlachte de freule en
daarop nodigde ze ons uit om mee naar binnen te
gaan.
Daar vonden we de tafel gedekt als voor 'n feest.
In 't eerst waren we natuurlijk 'n beetje verlegen,
om aan zo'n deftige tafel plaats te nemen, maar
de taartjes en de kadetjes met aardbeien en suiker
waren zo heerlijk, dat we ons spoedig weer thuis
voelden. Alleen vonden we 't jammer, dat Marie
Joz6 niet met ons meesmulde ; die beliefde alleen
'n dun boterhammetje met wat rookvlees.
Bij 't afscheid nemen moesten we de freule en
Joz6 beloven, dat we 's anderendaags na 't lof
terug zouden komen op 't kasteel, wat we natuurlijk
graag beloofden. Tot slot kregen we van de freule
elk 'n grote buil vol bessen mee naar huis.
Toen we eindelijk buiten alleen waren, zei Miel :
„Nou, m'n buikje staat rond, hoor !"
Ik kon hetzelfde zeggen, want ik had even goed
m'n best gedaan als hij.
„Maar zeg 'ns, heb jij Pietje ergens gezien ?" vroeg
Miel plotseling.
„Pietje ? Da's waar ook," zei ik. We hadden met
al die drukte ons Pietje helemaal vergeten.
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4. 'n Middagje met Marie Joze.
'k Mag niet zeggen, dat Marie 'n jaloers meisje
is, maar toen ik thuis zat te vertellen over alles,
wat die middag op 't kasteel gebeurd was, had ze
't toch wel 'n beetje te pakken. En toen ik vertelde,
dat we de volgende dag na 't lof terug mochten
komen, keek ze bepaald afgunstig.
„'t Is maar goed, dat ze je daar niet kennen,"
zei ze. En even daarna : „He moe, nu zal ons huis
gauw te klein zijn voor zo'n deftigen meneer. Nu
hij hofjonker geworden is, tellen wij natuurlijk niet
meer mee .... Maar ik gun hem de pret ; ik zou
geen vriendje willen zijn van zo'n kleinen heiden."
„Stil Marie," gebood moe plotseling streng, „ik
wil niet, dat jij dat ventje 'n heiden noemt, hij is
misschien braver dan jij."
Marie zweeg, maar ze keek me toch even vuil
aan met haar jaloerse ogen en ik bleef de hele dag
door „hofjonker".
's Anderendaags liet ze duidelijk zien, hoe graag
ze met ons mee gewild zou hebben, want ze bleef
mij en Miel nakijken zolang ze kon.
In de hoofdlaan van 't kasteel kwam de freule
met Joze ons reeds tegemoet gewandeld. Nauwelijks
had Joze ons in de verte opgemerkt, of hij liep z'n
Oma vooruit, en toen hij ons bereikt had, nam hij
ons elk met 'n hand vast. Zo wandelden we in de
richting van 't kasteel met 'n deftigen jongen graaf
in ons midden.
„Wat zullen we weer plezier hebben," lachte Marie
Joze. „Eerst gaan we spelen in de speelkamer en
als we daarna gegeten hebben, gaan we rijen. Rijen
Vrolijk Volkje XI
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is zo prettig. Jullie houdt toch ook van rijen, niet ?"
„Nou, ik wel," klonk ons duo.
In 't kasteel aangekomen, zou Joze ons eerst naar
z'n eigen kamer brengen. 't Was 'n grote kamer met
lieve meubeltjes en prachtige schilderijen. Er hing
ook 'n portret van Joze zelf op natuurlijke grootte.
Er hing ook 'n bibliotheek vol boeken met kleurige

banden. Maar waar ik 't meest van stond to kijken,
dat was 'n mooi altaartje met 'n bidstoel er voor,
terwig op 't altaar 'n mooi beeld stond van 0. L.
Vrouw tussen grote bloemruikers en kaarsen. Daar
begreep ik niets van : zo'n beeld van Maria in de
kamer van 'n kleinen heiden.
„Heb 'k niet mooi gesierd ?" vroeg Joze stralend
blij.
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„Nou, nog mooier dan in de kerk," antwoordde ik.
Dat deed 'm goed.
„ lt Is toch ook zo'n goed Moedertje," zei de jongen
terwijl ie glimlachend opzag naar 't beeld. „En ik
houd zoveel van haar. 't Is ook mijn patrones, weet
je, want mijn eerste naam is Marie. Die heb ik van
Oma gekregen, niet waar Oma ? En omdat mijn lief
moedertje dood is, is voortaan Maria mijn echt
moedertje, niet waar Oma ?"
Zo bleef Joze aan 't babbelen en ondertussen was
ie de kaarsen aan 't aansteken. Toen ie daarmee
gereed was, zette hij twee stoelen naast de bidstoel.
„Nu moeten jullie daar gaan zitten," zei ie, en hij
wees naar de stoelen met dikke kussens ; „ik ga
daar op de bidstoel zitten en dan gaan we eerst
wat bidden tot ons lief Moedertje."
Ik geloof, dat ik nooit zo innig gebeden heb, als
voor dat Maria-altaar in de kamer van Joz6, vooral
omdat de lieve knaap naast me op dat ogenblik
'n echte engel scheen.
„Nee, dat kind is geen heiden," dacht ik toen bij
me zelf, „'t is eerder 'n heilige. Marie moet nog
maar 's proberen, hem 'n heiden te noemen, dan
zal ik haar geducht afstraffen, daar kan ze op
rekenen." Intussen bad ik voor Joz6 en zat me te
schamen over me zelf, omdat die jongen misschien
honderdmaal zoveel van Maria hield als ik.
't Bidden duurde niet lang. De freule gaf ons 'n
teken, dat we op konden staan en daarna gingen
we naar de speelkamer.
Daar hadden we gelegenheid in overvloed om ons
te amuseren, want er was zo'n massa en zo'n leuk
speelgoed bij elkaar, dat we niet wisten, waarmee
te beginnen. We schommelden wat op 'n hobbel-
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paard, dat 'n echt paard leek, we lieten enkele
keren 'n vliegmachien door de kamer rondvliegen
en maakten daarna de rails klaar voor 'n trein. Ten
laatste gingen we spelen op 'n tafelbiljartje. Jozê
was 'n knappe biljarter, dat merkten we goed, maar
de jongen wou enkel kunstige ballen maken en zo
zorgde hij, dat wij van 'm wonnen. Daarna gingen
we ook al volop aan 't genieten van de fraaie
prentenboeken, die op de tafel lagen. Zo werd 't
te gauw weer etenstijd.
Voor Joze was er enkel weer 'n dun boterhammetje met 'n tasje melk, maar voor ons stond er 'n
tafel gedekt, alsof 'n halve klas was uitgenodigd.
„Nu maar goed toetasten en niet verlegen zijn,"
glimlachte de freule, nadat we gebeden hadden ;
„alle taartjes en koekjes moeten op, want 'k heb
ze voor jullie besteld en 'k wil er niet mee blijven
zitten."
Wat de verlegenheid betreft, daar hadden we gelukkig geen last meer van, maar we ondervonden
al gauw, dat taartjes eten niet meevalt. Nadat we
er ieder drie of vier naar binnen hadden gespeeld,
voelden we wel, dat we ons genoegen gegeten hadden, en namen we alleen nog enkele koekjes, enkel
om de freule en Joz6 'n plezier te doen.
„Toe Hein, niet verlegen zijn," hield de freule aan.
„Dank u freule, ik ben voldaan," antwoordde ik.
„Nu, 't is nogal de moeite waard," lachte de freule,
„er is bijna niets op. Jullie zoudt geen goeie zijn,
om door 'n rijstebreiberg heen te eten, dat merk ik
wel. Maar je moet 't zelf weten ; wat je nu niet
opeet, neem je straks mee, want ze zijn voor jullie
besteld."
finder 't eten, moest ik telkens denken, aan de
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rijtoer, die we zouden maken. Of we met 't rijtuigje
van Joz6 uit zouden gaan, of met 'n auto. 't Laatste
zou ik natuurlijk 't liefst hebben, maar met zo'n
rijtuigje zou 't ook wel prettig gaan. Als we nu
maar 't dorp in reden en voorbij ons huffs kwamen,
zodat Marie ons zien kon, dan was alles in orde.
Wat zou ze jaloers kijken !
Zo zat ik te denken en te dromen, tot ik plotseling
in m'n droom gestoord werd door de vraag van
Jozê : „Jullie durft toch wel rijden op 'n ezel ?"
Rijden op 'n ezel ! Weg was de blinkende auto
en 't leuke rijtuigje, terwijl ik enkel 'n ezel over
hield. 't Was wel 'n fijne Russische ezel, maar in
ieder geval toch 'n ezel.
„Ja, ik durf gerust," was m'n antwoord, „ik heb
al op 'n paard gereden." 'k Vergat natuurlijk er bij
te zeggen, dat 't paard 'n oude knol was, die daarbij
nog door den boer werd vastgehouden.
Even later stonden we in de grote boomgaard van
't kasteel, waar de ezel stond te grazen.
„Hier Tsaar," gebood Joz6, en de mooie ezel kwam
gehoorzaam naar z'n jongen meester. 'n Knecht
bracht 't zadel en de toom, de ezel werd opgetuigd
en de rijpartij kon beginnen. Jozê deed 't ons voor
en toen we zagen hoe rustig en lustig het ezeltje
draafde, dachten we er niet aan, dat ezelrijden zelfs
gevaarlijk zijn kan.
'k Gaf Miel de voorrang, dan kon ik 't zelf nog 'n
keertje afkijken. 't Ezeltje draafde weer even lustig,
maar voor alle voorzichtigheid liep de knecht toch
mee. Geen wonder, dat Miel zo dapper rechtop zat.
Eindelijk was 't mijn beurt. Tsaar leek me zo'n
zachtzinnig en bedaard beestje, dat ik de rijpartij
wel alleen aandurfde. De knecht vond dat goed en
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zei : „Als je niet te veel spatsen maakt, zal 't wel
loslopen ; 't is 'n mak beestje."
Toen ik pas op de ezelsrug zat, voelde ik me wel
'n beetje beverig, maar dat duurde niet lang en al
spoedig vond ik Tsaar veel te bedaard. 'k Gaf 'm
daarom 'n paar klinkende kletsen op z'n schoften

en riep dapper : „Allo beestje, 'n beetje opschieten
asjeblief !"
Tsaar deed er 'n stapje bij, maar 't ging nog niet
snel genoeg naar m'n zin. „Vooruit !" riep ik en
stampte hem met de hakken van m'n schoenen in
de zijden, net als 'n echte ruiter.
Maar de deftige Russische ezel moest van zo'n
behandeling niets hebben. Hij begon te steigeren,
sprang wild heen en weer, en toen.... opeens stuikte
hij z'n loop omlaag, gooide z'n achtereind de lucht
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in en.. .. ik lag al te rijden in 't gras ! 't Was zo
vlug gebeurd, dat ik er niets van begreep.
De knecht, die aanstonds kwam aanlopen, toen de
ezel z'n kuren kreeg, was juist even te laat. Nu kon
hij nog juist zien, hoe ik bleek als een doek opkroop
uit het gras.
De ezel was nu weer doodrustig en stond daar
te kijken met de kop omlaag, als een arme zondaar.
De knecht hielp me opnieuw in t zadel, hield nu
de toom vast en alles ging weer goed. Niemand was
er, die me uitlachte. Miel had natuurlijk stilletjes
plezier, maar de freule en Joz6 hadden medelijden
met me, dat kon ik goed zien en horen. Maar ik
had nog meer medelijden met me zelf ; want ik
voelde dat ik niet bleek meer was, maar rood tot
achter m'n oren. Toch was de schuifpartij weer gauw
vergeten.
Nog wel een half uur bleven we rijden, nu eens
alleen, dan met tweeên, en op 't laatst zaten Jozê,
Miel en ik alle drie op de ezel.
Toen we om zeven uur met 'n grote .dons vol
taartjes naar huis stapten, waren we meer dan voldaan. Ik moest nog wel eens denken aan de schuifpartij, maar ik wist, dat Miel niet klikken zou en
dan gaf 't niets. Op hem kon ik vertrouwen, even
goed als op m'n eigen.
Vreemd was het, dat we onderweg zo weinig
praatten. Misschien dachten we allebei over hetzelfde.
„Wat dunkt jou van Joze ?" vroeg ik opeens.
„Dat 't een engel is," antwoordde Miel.
„Dat denk ik ook," zei ik.
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5. Een treurige geschiedenis.
Wat had ik thuis 'n boel te vertellen ! Moe en
Marie luisterden met open mond, vooral toen ik
vertelde, hoe vurig Joz6 gebeden had voor 't LieveVrouwebeeldj e.
„Arme jongen," zuchtte moe met 'n stem, of haar
plotseling iets in de keel zat.
„Moe, waarom komt Joze nooit in de kerk ?" vroeg
ik toen, „dat is toch onbegrijpelijk."
„Och, da's een lange historie," antwoordde ze, „en
da's niets voor jou."
Die woorden maakten me nog nieuwsgieriger en
ik plaagde dag-in dag-uit, tot moe op 't laatst m'n
gezeur moe werd en de geschiedenis vertelde . ...
als ik zwijgen kon.
„Tegenwoordig is het op 't kasteel stil en triestig.
De freule gaat nooit uit, dan om naar de kerk te
gaan of om hier of daar wat te brengen voor een
zieke. De graaf is bijna altijd afwezig, en bezoekers
ziet men er heel zelden.
Dat was vroeger anders, toen de oude graaf nog
leefde. Die hoefde niet naar Parijs of Brussel te gaan
om daar z`n plezier te zoeken, want hij zorgde, dat
het er gezellig was op 't kasteel.
Bijna altijd waren er gasten, en enkele keren per
jaar werd er feest gevierd van belang. Dan kwamen
alle deftige lui uit de omtrek er op af, zodat 's Zondags niet alleen de kasteelbank vol zat, maar er
soms nog twee of drie rijen stoelen voor gezet
moesten worden.
In de tijd van de jacht, was er altijd vreemd yolk.
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Dat de oude graaf een liefhebber was van de jacht,
daarover had je grootvader-zaliger moeten horen.
Die moest altijd mee, als 't grote jacht was ; de graaf
wou hem niet missen, zoveel had hij met hem op.
In z'n jonge tijd, toen hij nog geen hoge waterlaarzen had, heeft de graaf zelf hem wel honderd
keer op z'n rug over de plassen gedragen.
't Was 'n goede man die oude graaf ; 't is ooit
gebeurd, dat hij met Kerstmis alle huisgezinnen met
een haas of een konijn verraste.
En 't scheen, dat de jonge graaf Rene nog beter
en braver zou worden dan z'n vader. Elke dag zag
men hem met de freule in de H. Mis, en op de dag
dat hij z'n Eerste H. Communie deed, was iedereen
zo in hem gesticht, dat men zei : „Die jonge graaf
is een heilige Aloysius."
Ik heb hem zien bidden na die eerste H. Communie
en me dacht, dat de H. Aloysius niet eerbiediger
en vuriger kon gebeden hebben. Ik kan 't nog niet
begrijpen, hoe hij zo veranderd is.
Toen de oude graaf stierf, was Rene zestien jaar.
Nu denk ik, dat ze den jongen altijd te veel z'n zin
gegeven hebben, want nauwelijks was vader dood,
of hij begon de baas te spelen op het kasteel.
Maar 't kasteel werd hem al gauw te klein ; hij
moest naar Brussel, Parijs en andere steden om
daar z'n verzet te zoeken. Vrienden kreeg hij daar
natuurlijk zoveel als hij wou, want hij had altijd
geld in overvloed, maar 't waren vrienden, die hem
niet veel goeds leerden.
Rene begon slechte boeken en kranten te lezen en
werd al gauw even slecht als z'n kameraden. Soms
bracht hij de bende mee naar h3t kasteel, vooral in
de jachttijd.
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In de kerk kwamen zij niet, en Rene, die vroeger
zo godvruchtig was, deed met hen mee. 't Gebeurde
zelfs, dat ze onder de Hoogmis, tot ergernis van alle
christenen, uit gingen om te jagen. Terwill dan de
mensen in de kerk het H. Offer bijwoonden of aandachtig luisterden naar de preek, hoorde men nu en
dan 't geknal van de jachtgeweren.

Dat mocht mijnheer Pastoor niet Langer dulden.
Eens op een Zondag hield hij een preek over de
heiliging van de dag des Heren en hij dreigde de
overtreders met de straffen van God.
In plaats van zich te beteren, werd graaf Rene
woedend en zwoer, dat hij nooit meer een voet in
de kerk zou zetten. En sinds is hij er nooit meer
geweest.
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Toen Joze vijf jaar oud was, wou de moeder,
Freule Amelia, hem meenemen naar de kerk. Juist
kwamen ze de graaf tegen.
„Waar gaat dat op af?" vroeg die.
„Naar de kerk."
„Naar de kerk? Joze naar de kerk? .... Zolang ik
hier iets te zeggen heb, gaat Joze niet naar de kerk.
Begrepen?"
„Maar Rene!" . . . .
De oude freule kwam er ook bij. „Kom Rene, je
wilt dat kind toch niet ongelukkig maken!" zei ze.
„De jongen verlangt er zo naar."
„Dat verlangen zal wel overgaan. En praat er nou
maar niet meer over. Als ik iets gezegd heb, blijf ik
erbij; de jongen komt niet in de kerk, zolang ik hier
iets te zeggen heb. En als ik weet, dat hij ooit in de
kerk komt, gaat hij mee naar Parijs. Dan laat ik hem
daar opvoeden en dan zie je hem de eerste tien jaar
hier niet meer weerom."
Toen verwijderde hij zich boos.
Maar van die tijd af, kwamen de straffen van 0. L.
Heer over den graaf.
Freule Amelia begon te kwijnen van verdriet, en
stierf nog datzelfde jaar.
Korte tijd daarna stierven z'n twee mooiste renpaarden, waarvan er een wel tienduizend gulden
waard was.
Weer wat later kreeg de graaf ruzie met een baron
over de jacht. 't Werd een proces, dat de graaf overal verloor, en dat hem duizenden guldens kostte.
Dan weer kwam er brand in een van z'n boerderijen of in z'n bossen.
„O. L. Heer straft hem zichtbaar, omdat hij de
Zondag niet eert," zeiden alle mensen, maar de
graaf zelf wou dat niet inzien.
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Wel begon hij verdrietig te worden en lastig voor
iedereen. De knechts en de meiden hadden heel wat
van hem te verdragen en ze waren daarom blij, als
de graaf van huis was.
En dat gebeurde nogal eens. Om zijn verdriet te
verzetten reisde hij naar Zwitserland en naar Ralik ;
dan weer ging hij naar de badplaatsen en de speelholen.
Ze zeggen, dat hij ontzettend veel geld verspeelt,
en ik geloof het graag, want bijna ieder jaar moet
hij 'n paar boerderijen of een bos verkopen. 't Zal
nog zo lang duren, tot hij ten laatste z'n kasteel
ook verkopen moet.
't Meeste medelijden heb ik met de oude, goede
freule en den armen, kleinen Joze. Misschien dat O. L.
Heer ook wel eens medelijden met hem krijgen zal.
Dat 0. L. Heer veel met den kleinen Joze op heeft,
daar ben ik zeker van. 'k Zal je zeggen waarom.
Al jaren lang heb ik opgemerkt, dat de graaf juist
op de eerste Vrijdag van de maand altijd van huis
is. Op die dag komt mijnheer pastoor na de H. Mis
hier Tangs, om naar 't kasteel te gaan. Hij houdt dan
z'n rechterhand voor de borst en bidt aanhoudend.
Dat zegt genoeg. Ik kniel dan altijd even neer, zeg :
Geloofd zij Jezus Christus, en doe een klein gebedje
voor Joze, die zeker vol verlangen zit te wachten
op de H. Communie.
Zo ontvangt Joze elke eerste Vrijdag den Lieven
Heiland in z'n onschuldig hartje, en ik vind dat een
wonder van Gods Voorzienigheid.
Heb je ook niet opgemerkt, dat er elke Zaterdag
zingende Mis is aan het Maria-altaar ? „Tot een
bijzondere intentie", leest de pastoor elke week af,
maar ik begrijp wel, welke die bijzondere intentie
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is. De freule, die een grote godsvrucht heeft tot de
H. Maagd, laat die Missen doen, om, de voorspraak
van Maria in te roepen. En ik ben er zeker van,
dat de H. Maagd haar op de duur verhoren zal."
Dat geloofde ik ook. En nu begreep ik ook, waarom de kleine Joze 't beeldje van Maria zo prachtig
versierd had en er zo vurig voor zat te bidden.
Als ik voortaan de Zaterdagse Mis „tot een bij zondere intentie" dienen moest, bad ik veel voor de
oude freule en den kleinen Joze, en dan was ik 'n
echt braaf misdienaartje.

6. Visweer en Loch ...1
Stil zat hij bij het bruggetje
Te vissen in de plas,
Piet ving daar menig vorentje
Dat al te zorg'loos was.
Weer wipperde z'n dobbertje ;
Toen kwam een malse snuk ;
Piet dacht : „Ik snap je vissetje,"
En haalde met een ruk.
Wat jubelde klein Pietertje,
Toen hij de voren zag,
Die voren, echt een reuzenvis...
Toen kwam de grote slag !
Krak ! zei de roe ; wat ongeluk 1
Krak ! krak ! ze brak in twee.
Gevlogen was de reuzenvis
En nam heel 't zaakje mee.
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En bij de malse buiteling
Die Pieter maakte, ging
De tob omver met al de vis,
Die hij die middag ving.

Zo bracht hier 't ene ongeluk
Een ander mee, en Piet,
Hoe lekker ook het visweer was,
Had vreselijk verdriet.
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7. Wie brengt de bolderwagen weg 1
Weet jullie, wat pech hebben betekent ?
Als je op 'n mooie vrije middag rekent met 'n
partijtje voetbal, en bij je thuiskomst vader tegen
je zegt : „Hein, we zullen deze middag samen 'ns 'n
partijtje aardappels gaan zetten," dan heb je pech.
'k Had er al 'n voorgevoel van gehad, toen ik
thuiskomend, bij de achterdeur 'n bolderwagentje
had zien staan met 'n zak aardappeltjes er op en
m'n voorgevoel werd waarheid.
Zo'n tegenvaller kan je sterk aanpakken, maar als
je daarna kordaat door 'n zure appel heenbijt en
opgewekt je plicht doet, zodat vader tevreden over
je is en zegt : „Nou Hein, dat hebben we 'm samen
daar even netjes geleverd," dan heb je ook zoveel
to meer plezier, omdat je voelt, dat je flink geweest
bent.
We zouden dus aardappels gaan poten en trokken
er zo vroeg mogelijk op uit, direct na 't middageten.
Met ons tweeên trokken we de bolderwagen voort
elk aan een kant en vader vond, dat ik 'n wakker
veulentje was. Wat mij betreft, meende ik, dat vader
toch 't zwaarste werk deed, want ik voelde haast
niet, dat ik trok. 't Kwam misschien ook wel, omdat
boer Harmsen pas 'n nieuw bolderwagentje had
aangeschaft, want 't zaakje liep gesmeerd.
Zodra we op ons akkertje waren gearriveerd, begonnen we direct met onze arbeid en we werkten
alle twee dat 't een lust was. Hoe vroeger klaar
hoe liever, dachten we.
Om half vijf zaten de aardappels in de grond en
kon vader zeggen : „Nou jongen, dat zaakje hebben
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we in de kortste keren opgeknapt." Om vijf uur
kwamen we thuis met de lege bolderwagen.
Marie stond dat mooie gerij al aanstonds te bewonderen, en toen die bewondering lang genoeg
geduurd had, kwam ze naar me toe en fluisterde :
„Hein, willen we wat gaan rijden met de bolderwagen van Harmsen ?"
In 't eerst had ik daar niet veel trek in, maar
'k vond de gelegenheid toch te mooi, om er niet
van te profiteren en weldra stond ik als paard voor
't rijtuig, waarin Marie voor deftige dame speelde.
Natuurlijk moest zij op haar beurt ook voor trekpaard dienen en ze viel me veel mee.
Terwij1 we zo lustig aan 't spelen waren, stond
vader in de deur te genieten ; je kon zien, dat hij
opgewekt was, omdat ik zo goed gewerkt had.
„Hein, zou je er Filax niet voor kunnen spannen,"
zei ie, „'t is trekhondenras, en 'k weet in 't schuurtje
nog 'n oud stuk tuig liggen."
Filax als trekhond, daar had ik nog geen ogenblik aan gedacht, maar nu vader er over praatte,
raakte ik direct in gloed voor dat prachtige plannetje. Vader ging mee op zoek, maakte met 'n paar
touwen het tuig in orde, en weldra stond onze Filax
aangebonden.
In 't eerst vond ie z'n positie dolvreemd en scheen
niet te weten, wat we van 'm verlangden. Maar hij
leerde gauw en scheen er toen plezier in te krijgen,
dat zo'n wagentje achter 'm aanrolde.
Toen begon de pret eerst voorgoed en we bleven
spelen met ons bolderwagentje tot we allebei — en
ook Filax niet te vergeten, — doodmoe waren van
't lopen en drukte maken. 't Begon toch al 'n beetje
te schemeren ook.
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Juist hadden we Filax afgespannen, of daar stond
moe in de deur met de boodschap: „Nu breng jullie
die bolderwagen maar 'ns gauw weg ; boer Harmsen heeft 'm morgen in de vroegte weer nodig."
Nou, dat was nogal 'n prettige boodschap; die
bolderwagen wegbrengen naar Harmsen! De boer
woonde haast 'n half uur ver en voor 'n heel stuk
moesten we door 'n akelige zandweg.

„Die moet Marie dan maar wegbrengen," vond ik,
„die heeft heel de middag niets te doen gehad."
„Niets te doen gehad!" kibbelde Marie terug, „misschien meer dan jij. Eerst ben ik naar school geweest
en daarna heb ik nog schoenen moeten poetsen."
„Nou," zei ik, „als jij dat werken noemt, weet ik
niet meer wat werken is."
„Neen, aardappels in 'n kuiltje laten vallen, dat
Vrolijk Voikje XI

3

34
is werken. Die wegen ook zo zwaar. Jij brengt hem
weg en niemand anders."
„Hoor ze 'ns kommanderen! Kommandeer je hond
en blaf zelf."
„Jij brengt 'm weg, nu weet je 't."
„Ben ik zeker jouw knecht?"
„Wat ben jullie toch kibbelbroeken," zei moe,
„jullie doet net als Marten en Mietje. Ik weet 't goed
gevonden, brengt 'm samen weg en spant Filax er
voor, dan kun jullie straks samen met Filax terugkomen."
Uit was de ruzie. 1k geloof, dat we ons alle twee
schaamden, dat we niet gedacht hadden aan de
mooie oplossing, die moeder voorstelde.
Terwijl wij druk bakkeleiden, was Filax behoorlijk
uitgerust en weldra liepen we eensgezind naast de
bolderwagen, die Filax dapper voorttrok in de richting van boer Harmsen.

8. Wie spoelt de papketel uit.
's Avonds kregen we de vertelling over Marten
en Mietje, die hadden we verdiend met ons gekibbel.
Marten en Mietje waren broer en zus en ze konden
elkaar niet missen. „I Hoop maar, dat ik niet 't
eerst dood ga," zei Marten altijd, „want ons Mie
zou 't niet overleven." En Mietje was gewoon te zeggen : „'k Hoop dat ik niet 't eerst sterf, want Marten
zou 't besterven van verdriet."
Zo stonden de zaken met Mietje en Marten en
toch hadden ze altijd ruzie. Gewoonlijk was 't maar
'n kibbelpartij voor de grap, om wat bezigheid te
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hebben, maar nu en dan was 't ook ernstig gemeend.
Want 't gebeurde wel 'ns, dat Mietje met 't verkeerde
been uit bed was gestapt, en dan kon ze niet goed
tegen grappen. Zo was 't ook op die dag, waarover ik nu vertel.
It Was al avond en Marten had die dag verschillende keren moeten zwijgen, als Mietje aan 't woord
kwam.
't Werd tijd voor het avondeten, Marten liep met
'n hongerig gevoel in z'n maag, maar Mietje deed
juist, of 't nooit weer etenstijd worden zou.
„Mietje, wat eten we vanavond?" vroeg Marten
op 't laatst.
„Boterhammen natuurlijk," antwoordde Mietje bits,
„wat anders als boterhammen!"
„Zou je niet wat flensjes bakken, Mietje?"
„Flensjes bakken, flensjes bakken, waar denk je
aan! 'k Heb niet eens eieren in huis."
„Ik Heb wel zin in 'n bord pap."
„0 zo, moet je weer pap hebben ! En als de pap
dan aanbrandt, kan ik 'n half uur Lang de papketel
schoon maken."
„Nou, dat is toch vrouwenwerk."
„Maar ik bedank er fijntjes voor. 'k Wil wel pap
koken voor je, maar jij spoelt de papketel uit."
Marten deed 'n flinke haal aan z'n pijp, dacha
even na en zei toen : „Hoor 'ns Mietje, 'k wil 'n
accoord maken met je. Wie van ons tweedn 't eerst
praat, spoelt de papketel uit. Ben jij 't eerst aan
't woord, dan doe jij 't, maar als ik 't eerst spreek,
zal ik de papketel schoon maken."
„Aangenomen," zei Mietje en 't zwijgen begon.
't Was nu stil in huis, doodstil, onheilspellend stil,
alsof er zwaar onweer op handen was. Marten liet
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z'n pijp dampen en blies rookkrulletjes omhoog en
Mietje roerde door de pap alsof ze bezeten was,
zodat er geen gevaar bestond voor aanbranden.
Aan tafel was 't weer hetzelfde deuntje; de lepels
tikten in de borden, Mietje slurpte haar pap en Marten keek zuur, omdat ie z'n mond verbrand had,
maar ze spraken geen stom woord.
Die avond gingen ze naar hun eigen slaapkamer
zonder avondgroet en 's morgens bleven ze stilletjes
liggen uren over hun gewone tijd, alsof ze 't hadden
afgesproken.
„Ik sta niet op, eer Mietje van kwaadheid begint
te mopperen," dacht Marten.
En Mietje dacht op haar beurt : „Eer Marten om
eten vraagt, kom 'k er niet uit ; 'k wil desnoods
heel de dag honger lijden."
't Zou 'n mooie grap geworden zijn, als de buurlui
zich niet met 't geval bemoeid hadden. Die dachten,
dat Marten en Mietje dood of minstens doodziek
moesten zijn, en begonnen te trommelen op de gesloten deuren en blinden. Er zat niets anders op ;
ze moesten voor de dag komen.
„We dachten, dat je dood waart Marten," zeiden
de buurlui.
„Fuut ! fuut I" floot Marten en lachte.
„Is er iets niet in orde met Marten ?" vroegen ze
nu aan Mietje.
„Trala lalala I" zong Mietje en keek zuur.
Dat is vreemd, dachten de buurlui en ze wilden
er 't fijne van weten. Maar wat ze ook vroegen,
Marten antwoordde telkens met „fuut ! fuut I" en uit
Mietje was geen ander antwoord te krijgen dan :
„Trala lalala I"
„Die zijn beslist tegelijk krankzinnig geworden,"
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meenden de mensen en ze spoedden zich naar den
pastoor, want 'n dokter was er niet in dat dorp.
De pastoor kwam en had al gauw gemerkt, dat
Marten en Mietje te verstandig uit hun ogen keken,
om krankzinnig te zijn. „Kunsten," zei ie, „niets dan
kunsten. 'k Zal wel 'ns proberen, om die lui aan
't praten te krijgen.

„Wat ben jij toch 'n lastige vrouw, Mietje," begon
ie. „Waarom doe je Marten zoveel verdriet ?"
„Trala lalala !" zong Mietje.
„Laat jij 'ns zien, dat je wijzer bent, Marten, je
zit toch niet onder de pantoffel van je zus !"
„Fuut ! fuut I" floot Marten, trok 'ns stevig aan en
pijp en blies kringetjes.
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Juist kwam 'n arme, haveloos gekiede vrouw aan
de deur om 'n aalmoes.
„Wat moet ik die arme vrouw geven, Marten ?"
vroeg de pastoor.
Marten haalde de schouders op.
„Zeg jij 't dan, Mietje, wat moet ik haar geven ?"
Mietje maakte 'n kruisje op haar mond en zweeg.
„Dan zal 'k zelf maar iets zoeken," lachte de
pastoor, terwijl hij de kleerkast opende en daar de
zondagse kleren van Mietje uit nam. „Kom i die zal
ik maar aan dat arme schepsel geven," zei ie toen,
„met Mietje schijnt 't toch op 'n einde te lopen,
zodat ze die niet meer nodig heeft."
„Wat ! Mijn zondagse kleren !" riep Mietje uit.
Maar Marten lachte. „Mietje, jij spoelt de papketel," zei ie.
Niet alleen moest ze nu de papketel schoon maken,
Maar terwijl Marten de lachers op z'n hand had,
schaamde zij zich de eerste dagen zo, dat ze zich
niet buiten durfde vertonen van louter verlegenheid.

1 Op jacht.
Dat onze Filax 'n pracht van 'n trekhond is, heb
ik al verteld. Maar een goeie jachthond is hij ook,
'n model van 'n jachthond !
Miel, Filax en ik, zei de gek, waren aan 't wandelen in het veld. Daar wandelt Miel het liefst,
want hij houdt van vlinders, kevertjes, rupsen en
alle andere diertjes. Met vogels is ie gek ! Geen
leeuwerik kan de lucht in gaan, of Miel staat hem
na te kijken, hoe hoog hij wel komen zal. De bloem-
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pjes kent hij allemaal en altijd brengt hij een hele
ruiker mee naar huis.
Maar deze keer zouden we heel wat anders meebrengen, daar zorgde Filax voor.
Toen we midden in 't veld waren, kwam er plotseling een klein haasje over 't pad gesprongen. Even
ging het staan, luisterde eens naar alle kanten en

ging toen weer er van door. Maar Filax had het
gezien en die vloog het na.
„Pak 'm, Filax !" riep ik. „Pak 'm !"
Nou, dat was natuurlijk gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Het haasje wist, dat 't om z'n leven ging
en liep als een bezetene.
Op 't laatst kwam het in een aardappelveld terecht. De hoge dikke stengels van het aardappelloof
stonden de kleine springer lelijk in de weg. Maar
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Filax liep er even vlug als over 't vlakke land.
De hond won meer en meer, en eer 't beestje uit
het . aardappelveld was, had Filax hem te pakken.
't Haasje schreeuwde een paar keer, net als een
kind dat om hulp roept, en toen was het gebeurd.
Een ogenblik later kwam m'n hond aandragen met
'n dode haas. 'k Had toen 'n gevoel alsof m'n hart
omhoog wipte in m'n borst, zo'n plezier had ik.
„Mooi zo, Filax ! Mooi zo, brave jongen," prees ik
m'n hond. „Jij krijgt straks 'n lekker stuk van m'n
boterham, hoor."
„Wat 'n mooie haas, he Miel ?"
„Ja, maar 't is gevaarlijk ; we kunnen straks best
'n veldwachter tegenkomen, of 'n jachtopziener,"
meende Miel. En hij keek bang naar alle kanten
rond of er nergens 'n politieman aankwam.
„Daar hoef je geen zorg voor te hebben. Kijk, ik
houd hem zo onder m'n jas, dan zien ze immers
niets."
„Zo zien ze toch, dat je iets verbergen wilt. En
als ze dan vragen, wat je onder je jas hebt, wat
zul je dan antwoorden ?"
„Dat zullen ze niet vragen, als we gewoon doorlopen. Kom, we stappen maar aanstonds op huis
aan."
Eigenlijk was ik ook wel 'n beetje angstig, maar
ik wou het niet laten merken. En m'n haasje laten
liggen, dat deed ik in geen geval. Dan zou een ander
het oprapen, en dat wou ik niet hebben.
Samen gingen we naar huis, dat wil zeggen Miel
en ik. Want Filax was niet te houden. Hij scheen
verlekkerd te zijn op 't stropen en liep als een bezetene door de akkers rond.
Plotseling vloog er dicht bij ons een patrijs op.
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Filax zat er vlak achter met z'n neus in de lucht, net
of hij de vogel zo maar uit de lucht wou happen.
„Die zat zeker to broeden," meende Miel.
„Zou je denken ?" vroeg ik.
„Ja, want anders was ze niet zo alleen. En 't
nest is zeker vlakbij, want ze is opgeschrikt door
de hond. Heb je niet gehoord dat ze schreeuwde :
„Ridp-ridp-ridp I" Dat is een teken, dat ze daar moet
wonen."
„Dan gaan we kijken."
't Kwam juist uit, zoals Miel gezegd had. Op de
plaats waar de patrijs was opgevlogen, vonden we
in 'n kuiltje een nest met dertien eieren, groen met
lichtbruine tippen.
„Zouden ze misschien al vuil zijn Miel ?"
„Ze zijn heel warm."
„Ja, maar zouden ze vuil zijn ?"
„Dat ligt er aan. Misschien heeft de patrijs er nog
niet lang op gezeten."
„We nemen ze in ieder geval mee. Jij kunt er
tien krijgen, ik heb aan drie genoeg. 'k Heb toch
al een Naas."
„Nee, we delen eerlijk," zei Miel.
„Nou, goed dan, maar jij neemt de grootste helft."
Dat vond Miel goed en toen stapten we met onze
buit verder.
We keken natuurlijk goed uit, of er nergens een
politie-agent aankwam ! En waarachtig, net of 't zo
zijn moest, daar kwam die dikkerd aangewaggeld.
Dat was juist de kwaaiste. M in hart bonsde. En hoe
dichter we bij hem kwamen, hoe angstiger ik werd.
De zweetdroppels stonden op m'n voorhoofd en m'n
knieên knikten.
Toen we bijna tegenover hem waren, keek de
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politieman me scherp aan, net of hij door m'n jas
heen wou kijken. Ik zette m'n pet voor hem af, wat
ik anders nooit deed. En ik bibberde van zenuwachtigheid.
„Dag jongens," zei de dikke, en hij lachte eens. En
toen waren we voorbij .... Dat was goed afgelopen.
Thuis moesten de eieren direct geprobeerd worden. 't Was mis, boor ; de patrijs had er zeker al
twee dagen op gezeten.
„Zal ik ze terugbrengen ?" vroeg ik.
„Wat 'n zotte vraag," zei vader. „Ze zijn immers
al ijskoud. De patrijs kan er niets meer mee doen.
Maar misschien dat Knor ze nog wel lust."
„Zou die vuile eieren opeten ?"
„Probeer maar eens."
Nou, en of Knor ze lustte. Hij smekte van plezier,
en toen hij ze op had, stak hij z'n snuit omhoog en
knorde nog eens, net of hij zeggen wou : „Heb je
nog meer van dat lekkers ?"
En de volgende dag smulden wij van het haasje,
en dat smaakte naar meer.
Haasjes klaar maken, daar heeft moe verstand
van. Daar kan ze gerust een diploma voor krijgen.
„En Filax ?"
Nou, die zei, dat hazenbotjes ook naar meer
smaken.
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10. Twee processen en geen blauwe bessen.
't Was daags na Miel's verjaardag. We zouden
samen naar het bos gaan om bosbessen to plukken,
en Miel had beloofd, dat hij onderweg tracteren zou.
Dat zou dus 'n prettige middag worden !
Maar 't viel anders uit.
„Willen we eens 'n sigaretje opsteken ?" vroeg
Miel, toen we buiten de huizen waren.
„Nou, met plezier," was m'n antwoord.
Miel mocht wel niet roken van z'n ouders, net zo
min als ik, maar hij had stilletjes 'n doosje sigaretten en 'n doosje Lucifers gekocht.
Samen gingen we aan de slootkant zitten, en al
gauw waren we alle twee aan 't roken als schoorstenen.
Filax wist niet, wat hij er van denken moest. Hij
keek ons heel vreemd aan, net of ie zeggen wou:
„Mag jullie dat wel, mannetjes?"
Maar van binnen was er ook 'n stemmetje, dat
voortdurend zei : „'t Is mis mannetjes ! Jullie eet van
de verboden vrucht."
Voortdurend keek ik over de slootkant heen, of
er niemand aankwam, want ik was helemaal niet
gerust.
„He Miel, daar komt een politie-agent aan," zei ik
plotseling, en 'k hield m'n rookstokje achter de rug.
Miel keek eens goed. „Och, 't is maar 'n gewone
soldaat," zei hij toen, „die kan ons niets doen."
Toch kropen we nog een beetje dieper weg en om
de beurt loerden we nog eens.
„'t Is Willem Wouters," zei Miel eindelijk. „Die
woont daar bij de bossen." En weg kroop z'n kopje
weer achter 't gras.
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Maar de soldaat scheen ons ook opgemerkt te
hebben, want hij kwam recht op ons af.
„Zo, ben jullie aan 't roken ?" sprak hij streng.
„Ben jullie al zestien jaar ?"
Miel had z'n mond verloren, en ik hielp 'm zwijgen.
„Van wie heb jullie verlof om te roken ?" vroeg
Willem weer, en keek ons streng aan.

„Van niemand," zei ik verlegen.
„Goed, dan zal ik je optekenen, en dan moet je
maar afwachten, wat er van komt."
Mijn sigaretje lag al Lang te drijven in het slootwater, en Miel had dat van hem stilletjes uitgemaakt
in 't zand.
„Hoe is jouw naam ?" vroeg de soldaat.
„Hein Sanders," zei ik bevend.
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„En hoe heet jij ?"
„Miel Peters."
De soldaat deed net of hij ons optekende in z'n
notitieboekje en stak het weg, terwij1 hij zei : „Ziezo, onthoudt dag en uur. En als je binnen veertien
dagen niet in de tuchtschool zit, moog je van geluk
spreken." Toen ging hij verder, terwijl ik zat te rillen
als een waterhondje.
Maar Miel was zo bang niet uitgevallen als ik,
dat merkte ik wel. „Ik maak m'n sigaret weer aan,"
zei hij, toen Willem Wouters ver genoeg weg was.
„Niet doen, Miel," zei ik angstig.
„Waarom niet ? Ik ben niet bang van 'n soldaat."
„Maar als hij 't merkt, wordt het nog erger."
„Nou, maar ik geloof er niets van, dat hij ons een
proces kan maken."
„Waarom dan niet ?"
„Wel, omdat het een soldaat is, en een soldaat is
toch geen politieman. En naar de tuchtschool gaan
we zeker niet voor 'n sigaretje. Dat is maar onzin.
We hebben ze toch niet gestolen I"
Ik was daarmee nog maar half gerustgesteld, en
'k vond 't heel verstandig, dat Miel op 't laatst z'n
sigaretje ook weggooide.
Eindelijk stonden we op en gingen naar het bos.
Maar de pret was er uit en ik dacht nauwelijks
meer aan de bosbessen.
Maar Filax had weer z'n draai. Hij had daar zo
lang stil aan de slootkant gestaan en scheen blij te
zijn, dat hij weer eens naar hartelust kon hollen.
't Eerste wat we in 't bos opmerkten, was een
konijnenpijp, die er tamelijk nieuw uitzag. Miel lag
er direct op z'n kniedn bij. „Dat is een vers hol,"
zei ie, „misschien zit er wel een konijn in."
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„Dan zal het er uit ook !" riep ik en ging gauw
een stok zoeken.
Een ogenblik later waren we met twee lange stokken in 't hol aan 't woelen : maar er kwam geen
konijntje.
„`k Wou dat er eens 'n konijntje liep en dat Filax
het ving, net als die haas van laatst," zei ik. Ik
dacht nu weer meer aan konijntjes vangen, dan aan
bosbessen plukken.
„Zitten hier veel konijntjes, Miel ?"
„Nou, en of ! Die bossen hier zijn allemaal van
den graaf en niemand mag er in jagen dan hij alleen.
En stropen doen ze hier niet veel, want Martien, de
jachtopziener, ligt haast altijd op de loer."
Zo babbelend liepen we verder en sloegen met
onze stokken nu en dan tegen de bomen aan, alsof
we 't wild op wilden jagen. Plotseling sprong een
konijn op uit een greppel, vlak bij ons.
„Vooruit Filax ! pak 'em !" riep ik.
Maar Filax had geen aansporing nodig ; de wedren was al in voile gang. Miel en ik renden mee,
zo snel we maar konden.
„Hij krijgt 'em, Miel ! Hij heeft 'em bijna te pakken !" riep ik.
Maar plotseling was het konijntje verdwenen en
Filax was met z'n poten 't nand aan 't wegkrabben,
terwijl hij blafte, dat het klonk door 't hele bos.
„Hij zit zeker in een pijp," meende Miel.
„Dan zal hij er uit ook," zei ik, „al moet ik de
grond helemaal opgraven."
„Nu moeten we eerst de andere pijp zoeken," vond
Miel, toen we aan 't hol kwamen.
Nou, die was gauw gevonden. Met tweeen begonnen we te woelen met onze stokken ; maar ze
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gingen er helemaal in. 't Konijntje zat dus veilig.
„Hier moet ie ergens zitten," meende Miel en hij
wees tussen de twee holen.
„Ik weet 't goed gevonden," zei ik toen. „Jij blijft
in dat hol woelen en ik graaf hier in 't midden, tot
ik bij 't nest kom. Als 't konijntje dan naar buiten
vlucht, zal Filax hem wel pakken."

\li
.1k.0

ZW4

144,`,

Zo gezegd zo gedaan. We werkten alle twee dat
we er warm van werden.
Opeens stond Martien de boswachter vlak voor
me, zonder dat 'k iets gemerkt had. „In naam der
wet," zei hij, en lei z'n hand zwaar op m'n schouder.
Min stok lag al op de grond.
Maar Filax was het niet eens met Martien. Hij
dacht, dat die man me iets doen wou en vloog hem
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aan. Maar hij kreeg van den boswachter een trap,
dat hij drie meter weg vloog. Die arme Filax !
Maar ik was er zeker even erg aan toe. Want
weer kwam een notitieboekje voor den dag, nu
echter van een echten boswachter.
Miel en ik moesten weer onze namen opgeven.
We stonden daar te kijken met twee arme-zondaarsgezichten en ik had de tranen in de ogen. Op een
afstand stond Filax te kijken, alsof hij ook een proces
verwachtte.
„Jullie bent echte stropers," zei Martien, „en die
hond daar is een echte stropershond." Filax keek
verlegen, net of hij 't verstond. „Ik weet er alles
van, kereltjes, want ik ben bijna de hele tijd vlak
bij jullie geweest en heb alles gehoord, ook van die
haas."
M'n hoofd boog hoe langer hoe dieper, want 'k
voelde m'n schuld hoe langer hoe groter worden.
„Waag het niet, om nog ooit met die hond hier
in de bossen te komen, want dan schiet ik het beest
'n kogel door de kop, begrepen ? En nu, voorwaarts
mars, het bos uit 1 En wacht maar af, wat er van
komt." 't Kwam er bij Martien uit, of ie 't tegen
twee echte rovers had en hij keek ons daarbij zo
woest aan, dat we blij waren, dat we onder die
ogen vandaan mochten.
Gebogen gingen we voort als arme zondaars. We
hadden gedroomd van een prettige middag met
heerlijke blauwe bessen, en nu zaten we met twee
processen te kijken. Je begrijpt wel, dat we 't onderweg niet druk hadden.
Bij Miel thuis hadden ze aanstonds iets gemerkt,
en Miel was zo wijs om alles rechtuit te biechten.
„Die soldaat heeft je beet genomen," zei z'n vader,
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„en met Martien zal 't ook zo'n vaart niet nemen.
Die ken ik wel. Maar nu zie je, wat er van komt,
als kinderen ongehoorzaam zijn. En nu geef die
sigaretten maar 'ns hier ; die zal 'k voor je bewaren,
tot je 'n paar jaartjes ouder bent."
Miel bracht het er dus goed af. Maar met mij ging
't zo goed niet. Mijn vader heeft wel acht dagen er
over gebromd.
En dat was nog 't ergste niet. Marie heeft er me
drie maanden mee verveeld. Als ik een grote mond
open deed, was het direct: „Denk jij maar aan je
processen, dan doe je beter!"

11. Twee kuikentjes.

Ik wil je vertellen
Van twee jonggezellen,
Twee kuikentjes klein ;
Het een leert voor eend, en het ander voor kipje,
Het ene heet Gauwtje, en 't ander heet Wipje,
't Zijn aardige baasjes, hoe jong ze ook nog zijn.
Vrolijk Volkje XI
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Het borstje naar voren,
Met achter z'n oren
Een griffeltje klein,
En onder z'n vleugel een lei met een touwtje,
En daaraan een sponsje, stapt wakkere Gauwtje
Flink door, om op tijd in z'n schooltje to zijn.
Daar zal het studeren
En vlijtig gaan leren
Van sloot en van plas,
Van kevers en wormen, van kikkers en slakken,
En hoe men ze 't beste kan vinden en pakken ;
Dat is heel wat anders dan spelen in 't gras !

Een heel ander klantje
Is Wip. Dat astrantje
Gaat liefst er op uit,
Het gaat in de tuin aan de bloemetjes pikken,
Het gaat er de bijtjes en hommels verschrikken,
En als het ze beet krijgt, dan lacht onze guit.

51
Naar school gaan en leren
En vlijtig studeren
Daar denkt het niet om ;
Maar later, dan kan het noch schrijven noch spellen,
Dan is het te dom om z'n eitjes te tellen ;
Een kuiken zo naar, wordt een kippetje dom.

12. De ongeluksbroeken van Max
en z'n geluksbroek.
'n Ongeluksbroek ! Daar heb jullie nooit van gehoord, he ? En toch zijn er ongeluksbroeken, dat
weet ik van eigen ondervinding.
'k Geloof, dat ik 'n echte Hollandse jongen ben en
geen dromer, en dat ik daarom nogal eens met 'n
gescheurde broek bij moeder aankom.
„'t Gaat met jouw broeken net als met de ongeluksbroeken van Max," krijg ik dan wel eens te
horen ; „'k moest een turks-leren broek voor je
kopen ; dat zou misschien 'n geluksbroek voor je
zijn."
Wie die Max was ? Ja, ik ken hem net zo min
als jullie. Misschien dat hij niet eens bestaat, net
zo min als z'n ongeluksbroeken ; maar moeder heeft
er vroeger een vertelsel van gelezen, en als moe
iets leest, vergeet ze 't nooit.
't Was Woensdagmiddag. De arbeiders van de
boerderij en de meid zouden met de kar naar de
akker gaan om aardappelen te halen. Kleine Max
stond dapper boven op de wagen.
„Moe, ik ga ook mee," riep ie dwingerig.
„Nou, da's goed, maar dan moet je eerst even je
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blauwe broek aantrekken. Je kleren lijden te veel."
„Die lijen niks," bromde Max, en bazig als alijd
bleef ie op de wagen staan, zonder zich aan moeders bevel te storen.
Zo ging het altijd. Sinds vaders dood was de kleine
deugniet de baas beginnen te spelen, en moeder was
te zwak en te goedig, om hem te dwingen.
Op 't veld wou Max mee aan 't aardappelen

steken gaan en zeurde net zolang, tot een van de
arbeiders hem z'n riek gaf.
Nou, 't was me de aardappelsteker wel. Hij stak
liefst midden in de struiken en spietste meer aardappels aan de tanden van z'n riek, dan hij er gaaf
uithaalde. Dat vond hij zo leuk, dat hij gierde van
pret.
Maar de meid kon dat vernielen niet langer velen
en ze riep : „Geef die riek af, kwajongen !"
Max liet ze praten en ging stilletjes door. Hij dacht
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zeker, dat de meid ook met zich zou laten sollen,
maar dat zou hij anders ondervinden.
Ze kwam naar hem toe, nam hem de riek af, gaf
hem een flinke draai am z'n oren en zei : „Lelijke
kwajongen, zie dat je weg komt ! Je deugt nergens
voor als voor ondeugd."
„Ook goed I" bromde Max en liep 'n hele poos
mopperend heen en weer, terwip hij telkens boos
omkeek naar die lelijke meid. „Dan ga ik maar

braambeziên plukken," vond ie op 't laatst, „da's
zeker even plezierig."
Ja, 't was heel prettig, dat braambeziên plukken,
maar niet zo prettig was 't, dat hij daarbij plotseling
met z'n broek aan 'n prikkeldraad haakte en er een
winkelhaak in kreeg van belang. De pret was er nu
helemaal af, en stilletjes drentelde Max op huis aan.
Daar was hij gauw naar boven gegaan en had
z'n blauwe broek aangetrokken. Toen moe hem zag
met z'n blauwe broek, was ze blij, want ze meende,
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dat de jongen spijt had gekregen over z'n ongehoorzaamheid. En Max maakte haar niet wijzer.
Toen de jongen de volgende morgen naar de kerk
wou gaan, zag moe hem lopen in z'n Zondagse
broek.
„Wat is dat nu ?" vroeg ze. „Wil jij eens gauw je
Zondagse broek uit gaan trekken !"
„'t Is te laat moe," zei Max, die met 'n benauwd
gezicht naar de klok keek.
„Nou, houd ze dan
maar aan voor deze
keer, maar na de
school gaat ze direct
uit. 'n Mooie grap !"
Dat heb ik er goed
afgebracht,dacht
Max, toen hij een
ogenblik later buiten
stond. Morgen zal ik
wel wat anders weten
uit te vinden.
Maar de jongen
was nog niet aan 't
eind van z'n miseries. Toen om vier uur de school
uit was, zou hij met Piet Benders bij 'n boer appels
gaan weghalen. Thuis kon hij appels krijgen zoveel
hij wou, maar op een ander smaken ze altijd beter.
Er was een gat in de heg, waar ze maar precies
door konden. Piet Benders schoof er doorheen als
'n poes, maar Maxje was 'n beetje zenuwachtig,
zoals kleine diefjes altijd zijn, en daarom lette hij
niet op 'n uitstekend stompje. Opeens rits ! rats !....
had hij in een van z'n broekspijpen een scheur van
boven tot onder. Arme Zondagse broek !
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Dat is nu de straf, omdat ik stelen wou, dacht Max,
en.... omdat ik moeder stilletjes bedriegen wil....
Treurig stapte hij zonder gestolen appels op huis
aan en hield met z'n handje de vreselijke scheur
zo goed mogelijk dicht.
Toen moeder hem voor 't eerst zag, had hij weer
z'n blauwe katoenen broek aan. Moeder had er pret
in en prees haar jongen, omdat hij zo goed begon
te zorgen voor z'n kleren. Max kreeg een pioenkleur,
maar liet moeder zo wijs als ze was.
's Avonds eer hij naar bed ging, stond de jongen
nadenkend te kijken voor z'n kleerkast. Daar hingen
z'n vier broeken in een rijtje : de ouwe, de blauwe,
de grijze Zondagse, en z'n zwarte communiebroek
die hij nog maar Bens gedragen had. „Morgen doe
ik ze toch aan," besloot hij op 't laatst, „en Zaterdag
mag ik ze van moe aantrekken, omdat het dan 't
feest is van meneer Pastoor."
Ja, Zaterdag zou meneer Pastoor z'n zilveren feest
vieren. Dan was 't eerst plechtige H. Mis, en daarna
zouden ze in school getracteerd worden. 't Zou er
goed zijn, want ze zouden krentenbollen krijgen en
chocolade, zoveel als ze beliefden.
Die krentenbollen en chocolade deden hem z'n
ongeluksbroeken weer 'n beetje vergeten, en na een
kort avondgebed kroop hij in z'n bedje. Spoedig
sliep Max in en droomde, dat hij 'n kleerkast had
wel 'n kijk lang, die van voor tot achter vol broeken
hing. Er waren er van alle vormen en in alle kleuren
tot geruite en gestreepte toe. Hij hoefde dus maar
te kiezen, want allemaal waren ze heel, behalve de
twee ongeluksbroeken, die heel beschaamd in 't
hoekje waren weggekropen.
Toen Max 's morgens ontwaakte, was z i,n mooie
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droom er vandoor gegaan en had alle broeken meegenomen. Max sprang uit z'n bedje, maakte een
kruisje, en weldra stond hij weer op z'n blote voetjes
voor de kast. Toen kreeg hij een idee : hij zou eerst
de blauwe maar aantrekken, en tegen dat hij naar
de Mis moest, gauw even naar boven wippen om
zich te verkleden. Moeder zou dan wel in de stal
zijn of in de schuur.
't Ging nog beter dan Max verwacht had. Moeder
had het zo druk, dat ze niet eens merkte, dat Naar
jongen z'n vuile werkbroek aan had, zelfs niet, toen
hij na 't ontbiit stilletjes met z'n boterhammentrommeltje naar boven sloop.
„Fijn gaat ie !" zei Max, terwip hij in de eerste
broekspijp stapte. „En morgen lekker krentenbollen
met chocola I" Dat was z'n gebedje eer hij z'n andere
voet in de tweede broekspijp zette.
Nu gauw de trappen of I Maar o wee, daar begon
de miserie. Juist toen hij naar beneden Wilde gaan,
hoorde hij moeder en de meid, die samen stonden
te praten vlak bij de trapdeur. Max ging even zitten op de bovenste trede ; daarna ging hij 'n paar
treden omlaag, maar hoelang hij ook wachtte, er
scheen aan 't gesprek Been eind te komen. En 't
was al zo laat ! Wat moest hij aanvangen, als ze
helemaal niet weggingen. Hij keek om en.... zag
het dakraampje, waar hij vroeger ook wel eens
doorgekropen was. Dat was 'n uitkomst ! Het dak
was niet te hoog, en de vlierstruik stond er vast
tegen aan. Daarlangs kon hij naar beneden glijden.
't Kostte Max wel wat moeite, om zich door 't
enge raampje te wringen, maar 't lukte toch, en
alles liep best, tot hij in de dikste vlierstam wou
wippen. Hij voelde, dat hij met z'n broekzolder aan
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een spijker bleef haken en rits ! rats ! .... de beste
broek was ook verongelukt.
Wat 'n treurigheid voor den armen Max. De ganse
dag moest hij lopen met z'n hand aan z'n broekje,
om de vreselijke scheur zoveel mogelijk verborgen
to houden. En telkens dacht hij aan thuis en aan 't
grote feest van morgen. Hij
kon toch niet met die vuile
katoenen broek op 't feest
komen, en dat was de enige
die nog heel was.
In school was hij de rustigste en gezeggelijkste jongen i
..
van alien, want hij wou voor - .....^
geen geld ter wereld op straf --x__.
staan voor de klas met de '-handen voor de borst ... Hij
rilde al, als hij er aan dacht.
Bij de rekenles moesten de jongens voor 't bord
komen. Als de meester mij maar niet roept, dacht
Max, terwijl hij oplette, zoals hij 't vroeger nooit
gedaan had. Maar nauwelijks had hij 't gedacht,
of.... „Max van Buren, kom jij nu eens," klonk het
door de klas.
„Ik ken het niet," zei Max, die een kleur kreeg
als een vuurkool.
„Dan moet , ik jou zeker hebben," zei de meester,
„allo, vooruit."
Max schoof voorzichtig de bank uit, en nauwelijks
stond hij voor 't bord, of alle jongens zagen wat
er aan z'n broek mankeerde en er ging een hoera
op van belang. Meester had medelijden met den
armen tobber en liet hem gaan zitten, maar Max
moest het heel de dag kunnen met z'n gescheurde
broek.
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Toch was dat nog het ergste niet. Wat moest hij
morgen aanvangen ? Moeder bedriegen ging niet
meer, en de blauwe aantrekken ging evenmin ; daarom moest hij bij haar alles gaan opbiechten. Maar
hoe zou hij dat aanleggen ?
De ganse avond liep Max weer in z'n blauwe,
terwijl boven in de kast drie kapotte broeken 'n pret
hadden van belang, omdat ze 'n kleine deugniet zo
geducht beet hadden.
's Avonds voor de jongen naar bed ging, sloop
hij stil naar moeder toe, die juist z'n kousen zat to
verstellen, die ook al verongelukt waren.
„Moeder, morgen moet ik immers m'n beste pak
aan, he ?" vroeg hij met een zoetsappig mondje.
„Zeker jongenlief," antwoordde moe.
„Maar de broek is stuk."
„Wat zeg je daar, deugniet ! Die broek al stuk ! En
je hebt ze nog maar Bens aan gehad."
„Ja, maar er is toch 'n scheurtje in. 1k heb ook
altijd van die ongeluksbroeken !"
't Kwam er zo komiek uit, dat moe voor een pons
haar boosheid vergat. „teen wonder, dat je zo'n
ongeluksbroeken hebt, als er zo'n ongeluk in zit als
jij," zei ze. „Breng ze maar, dan zal ik ze gauw
even maken."
Even later kwam Max met de zwarte broek beneden en lei ze mooi opgevouwen op de tafel neer.
Toen gauw 'n „nacht moe," en weg was ie weer,
naar boven toe.
Wat schrok moe, toen ze 't ongeluk zag. „Hoe is
dat nu in 's Heren naam mogelijk !" riep ze. „Daar
heeft me die schelm die mooie broek helemaal geschandaliseerd ! Daar kan ik vanavond niet meer
aan beginnen. Hij moet morgen z'n Zondags pakje
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maar aantrekken, dat is mooi genoeg voor zo'n
bengel." Daarna borg de vrouw haar zaakjes weg
en maakte zich gereed om ook naar bed te gaan.
„Moeder, m'n broek is nog niet boven !" stond Max
de , volgende morgen boven aan de trap te roepen.
„Die heb ik niet gemaakt, deugniet ; doe je Zondagse maar aan," riep moe terug.
„Die is ook stuk."
„Wat, die ook al ! Dan je gewone daagse maar."
„Daar is ook een scheur in."
Dat was moe te sterk. „Wat, vlegel," riep ze, „al
je kleren stuk .... en daar zeg je me niets van !
Wacht, ik zal je broeken 'ns komen maken !"
Toen stormde ze naar boven met de potlepel in
de hand, want ze dacht helemaal niet meer aan de
pap, die op 't vuur stond te pruttelen. Ze vond Max
met z'n blauwe broek aan, voor de kleerkast. „Nu
zal ik je eens leren, al je
kleren stuk te maken," zei ze
en. ... pats 1 pats ! danste
de potlepel op de blauwe
broek ; pats ! pats! ging het,
en 't scheen dat moe niet
wou ophouden, eer die blauwe ook nog stuk was.
Die dag was er een plaatsje leeg in de kerk onder de
feestmis, en in school was
er een mondje minder om te
smullen van de krentenbroodjes met chocola. Die arme
jongen zat thuis treurig te
kijken naar z'n blauwe werkbroek. Maar 't heeft hem
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geen kwaad gedaan. Moeder wist voortaan, dat ze
haar bengel baas kon, en Max werd met de dag
braver en gezelliger. Dat had hij to danken aan de
blauwe geluksbroek, waar de potlepel zo wakker
op gedanst had.

13. De schoonste venstertjes.
De schoonste venstertjes voorwaar,
Dat zijn twee kinderogen klaar,
Die stralen in een blij gezicht
Als sterretjes zo licht.
De schoonste venstertjes dat zijn
Twee kinderoogjes licht en rein,
Waarin men steeds de blijde lach
Der onschuld lezen mag.
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Want in die venstertjes, voorwaar,
Daar spiegelt zich het zieltje klaar
Van 't eerlijk, vroom, onschuldig kind,
Dat 't Lieve Heertje mint.
Maar als men in die vensters niet
Het stralen van een zieltje ziet,
Dan is het zieltje vast in druk,
En weg is het geluk.
Dus, lieve kind'ren, wilt gij blij
En vrolijk leven, hoort naar mij :
Houdt immer die twee vensters klein,
0, .. , . houdt uw zieltje rein !

14. Arme Filax.
Vroeger hield ik van auto's. Ik vond het zo leuk,
dat die dingen zo lekker lopen konden zonder dat
er 'n paard voor stond, en elke keer als ik er eentje
zag, dacht ik : 'k Wou, dat ik daar ook eens in
mocht zitten.
Hield zo'n machine in ons dorp stil, dan stonden
we er aanstonds omheen, om ze te bewonderen. We
bekeken ze van onder en van boven en van alle
kanten, om te zien, hoe zo'n ding vanzelf rijden kon.
„Daar zit 'n motor in," wist de een. „Hier vooraan
zit ie, en die gaat met benzine," wist weer 'n ander
te vertellen. Maar alles bijeen wisten we geen van
allen te vertellen, hoe dat in z'n werk ging. Alleen
hierover waren we 't allemaal eens, dat we dolgraag eens zouden tuffen.
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Maar tegenwoordig kan ik geen auto meer zien
zonder boos te worden. Dan denk ik bij me zelf :
„Ben jil 't misschien geweest, lelijkerd I Dan wou ik,
dat je hier voor straf acht dagen stil moest blijven
staan, en dat je niet verder kon, eer je me 'n lieve
Filax bezorgd hebt, even lief en trouw als de
andere."
Die arme Filax ! Hij hield zoveel van me, dat hij
zich verveelde, als ik niet thuis was. Als de school
uit ging, stond hij vaak aan de schoolpoort, om z'n
jonge meester of te halen. Zo was 't ook op die
ongeluksdag.
Filax stond aan de schooldeur op me te wachten,
en toen we eindelijk naar buiten stormden, kon hij
z'n plezier niet op. Hij sprong 'n paar keer tegen
me op en liep dan als een dolleman door de straat.
Opeens komt daar 'n smerige auto aangeraasd in
dolle vaart. Filax loopt snuffelend over de straat en
schijnt zich van de auto niet veel aan te trekken,
tot hij opeens wordt opgeschrikt door het geweldig
gekrijs van de hoorn. Het arme dier wil vluchten,
maar loopt juist de verkeerde richting in en wordt
door de razende auto gepakt. Hij liet een vreselijke
schreeuw en.... 't was gebeurd. Terwijl de auto in
dolle vaart voortreed, lag daar m'n arme Filax dood
midden op de straat.
Ilc was zo bleek geworden als een lijk en 'k voelde, dat m'n benen beefden, toeri ik naar 't arme
dier toe liep, waar ik aanstonds 'n hele kring van
jongens en mensen om me heen had.
„Da's ongepermitteerd, dat die kerel doorgereden
is ; die moest 'n proces hebben," zei een man.
„Dat zal hij wel krijgen ook," zei ik snikkend.
„Weet je dan, wie 't gedaan heeft ?"
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„Dat zal de politie wel weten."
„Ken je 't nummer van de auto ?"
„Welk nummer ?"
„'t Nummer dat er achter op staat. Als je dat
maar weet, is 't genoeg. Elke auto heeft haar eigen
nummer."
„Ik heb 't wel gezien," zei er een, „ik geloof 68
of zo iets."

„Geloven zegt niets," zei de man weer, „je moet
het weten. Met zo'n geloof kom je niet in de hemel."
Zo werd er nog wat gebabbeld, maar met dat al
kwamen we niet verder en de auto was misschien
al een uur ver van ons af.
1k pakte nu m'n arme Filax op van de straat en
droeg hem naar huffs, snikkend en de ogen vol
tranen. Z'n lijf was nog warm, net of ie leefde ; nu
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en dan meende ik, dat ik z'n hart voelde kloppen
en dat hij zich even bewoog. Dan hoopte ik weer,
dat het leven terug zou komen, maar Filax was dood
en bleef dood.
Thuis gekomen vertelde ik schreiend en snikkend
de treurige geschiedenis, en alien zeiden ze, dat 't
een eeuwige schande was, dat de automobilist doorreed, ofschoon hij heel goed weten moest, wat er
gebeurd was.
„Eigenlijk moest hij drie processen hebben," meende vader ; „eerstens omdat hij te snel reed, tweedens
omdat hij onze hond overreden heeft, en derdens
omdat hij niet stopte. Maar 't is ook een schandaal,
zoals ze door de dorpen heen razen tegenwoordig.
„Maximum-snelheid 15 km" staat er op de bordjes,
maar daar storen ze zich niet aan en ze doen net
of er 50 staat. 't Verwondert me, dat er nog niet
meer ongelukken gebeuren."
Maar met dat al was de auto gevlogen, zonder
nummer of naamkaartje achter te laten, en zaten
wij met onze dode Filax te kijken.
„D'r zit niets anders op, dan hem maar gauw in
de grond te stoppen," meende vader.
En zo gebeurde.
En nu kan je me uitlachen zoveel als je wil, toch
durf ik gerust verklaren, dat ik heel wat traantjes
gelaten heb, eer Filax onder 't mulle zand bedolven
was, en dat ik nog lang daarna 'n prop voelde in
m'n keel. Marie stond er even treurig bij te kijken,
maar die hield zich kordater.
Dat is de treurige geschiedenis van m'n goede,
trouwe Filax, en nu weet je meteen, waarom ik de
auto's niet kan luchten of zien.
Me dunkt, dat ik geen auto zou willen, al werd
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ik ook tien keer millionnair. Dan koop ik nog liever
een vliegmachien of een Zeppelin. Da's wel wat gevaarlijker voor je eigen, maar je kunt er in ieder
geval niemand mee overrijden, net als die lelijke
auto, waarvan ik 't nummer niet weet.

15. Zegenen.
We waren weer eens op kuier.
„Weet je wat ik wou ?" zei Miel onderweg. „Dat
we nu en dan eens mochten hengelen in de gracht
van 't kasteel. Daar wou ik wel eens een paar
prachtige karpers uit halen."
„Nou, vraag het dan ; misschien mag je wel. Willen
we er samen eens gaan kijken ? De graaf is toch
weer op reis," zei ik.
Miel verlangde niet beter, en vijf minuten later
stonden we weer bij de gracht.
„Weet je nog, dat we 'n maand geleden hier ook
stonden, Miel ?" begon ik weer.
„Ja, dat weet ik nog goed. Toen zwommen er hier
wel twintig, en nu kan ik er Been enkele to zien
krij gen."
Opeens hoorden we 't grint knarsen in de laan, en
toen we omkeken, zagen we de freule aankomen.
„Zo jongens," zei ze, „daar doe je goed aan, dat
je weer 'ns komt. 't Is al zo lang geleden."
„Miel zou graag hengelen in de gracht, Mevrouw,"
zei ik dapper. „Zou dat mogen asjeblief ?"
„Zo," zei de freule, „hou jij van hengelen ?"
„Ja Mevrouw."
„Nou, 'k zou je graag verlof geven, maar ik geloof
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dat de graaf 't niet graag heeft. Misschien dat Martien wel eens wil vissen op de vijver met de netten.
Ik zal 't hem wel eens vragen, want ik geloof, dat
hij hier in de stallen bezig is. Komt maar eens mee."
„Martien I" riep ze, toen we op de binnenplaats
kwamen.
Wij meenden, dat Martien een van de knechts zou
zijn, en we verschrokken geen klein beetje, toen we
opeens de dikke snor zagen van den jachtopziener.
„Martien, zou er vis zitten op de vijver ?"
„Dat zou ik dénken Mevrouw. Ik heb er toen straks
nog 'n hele boel gezien."
„Zou je er de zegen 'ns door willen halen ? Die
twee jongelui zouden 't graag 'ns meemaken, he
j ongens ?"
Eigenlijk waren we liever aanstonds aan de haal
gegaan uit schrik voor dien Martien, maar we moesten wel „ja" zeggen.
„Met plezier," antwoordde Martien, „als de jongelui tenminste 'n beetje mee willen helpen trekken."
„Als we 't maar kunnen," zei ik.
„Dat kun jullie zeker. De zegen loopt heel gemakkelijk. Met een vinger kun je ze trekken."
Terwijl Martien de netten ging halen en op een
kruiwagen laadde, ging de freule naar binnen om
Joze to roepen, die juist les had van z'n gouverneur.
De jongen was weer buitengewoon vrolijk, toen hij
ons zag en kwam lachend naar ons toe.
„Nu zullen we eens lekker vissen," zei hij, „en ik
hoop dat we heel veel vangen. Maar ik houd niet
van vis en zeker niet van karpers. Paling belief
ik wel."
Na een poos stonden we samen bij de vijver. Die
vijver lag 'n eind achter het kasteel en was eigenlijk
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niets anders dan 'n flinke verbreding van de gracht.
Martien begon z'n netten uit to pakken.
„Kijk, da's nu een wargaren, dat ken je wel, is 't
niet ?" vroeg hij aan Miel.
„'k Heb er nog nooit een gezien," zei Miel.
„Nu, dan ben je ook een visser van de kouwe
grond. Kijk, da's eigenlijk een driedubbel net. In 't
midden is een net met heel grote mazen, dat zie
je wel. En aan allebei de kanten zit er een fijn net
tegen met kleine maasjes, maar die netten zijn veel
ruimer, kijk maar."
„En waar dient dat net voor ?"
„Dat zal ik je eens zeggen. Als er bij jullie in huis
een vogeltje vliegt, dat je vangen wil, dan laat je
deuren en vensters zeker open, is 't niet ?"
„Neen, die maak ik dicht."
„Nu, zo doe ik het ook. Ik wil de vissen vangen
die hier op de vijver zitten. Maar als ik er nu met
het sleepnet door kom, zouden de vissen zeggen :
„Salut hoor ! We smeren 'm." En ze zouden gauw
de gracht op zwemmen. Begrijp je dat ?"
Ja, dat begrepen we.
„Nu maak ik die twee deuren toe met een wargaren. Zou er nu een vis de gracht op willen zwemmen, dan vindt hij de deur gesloten. Maar wil hij
soms met geweld er door, dan schiet hij door die
grote mazen heen, en neemt een van de fijne netten
mee, zo komt hij ten laatste in een zak, waar hij
niet meer uit kan. Kijk, zo !" En Martien stak Miel's
arm door het net heen, zo ver als hij kon.
„Zie je, zo zit de vis er in. En als die nu terug zou
willen zwemmen, schiet hij weer door een andere
maas heen en maakt dan 'n dubbele zak, zodat hij
helemaal vast zit, begrepen ? Als m'n zegen twee-
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maal zo lang was, zou ik die wargarens kunnen
missen, dan zou ik alles kunnen afsluiten met 't
sleepnet zelf. Ziezo, nu ben je daarmee vast op de
hoogte."
Toen ging Martien aan 't werk en al heel gauw
had hij met twee wargarens de twee deuren dicht
gemaakt. Daarna werd het sleepnet uit een zak gehaald. Aan de onderkant van 't net zaten stukken
lood, aan de bovenkant brokken kurk. Aan de kan. .
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ten werden lange touwen vastgebonden om mee te
trekken.
Miel en ik kregen elk 't eind van zo'n touw in de
hand en we kregen een placztsje juist tegenover de
wargarens, Miel rechts, en ik links. Nu werd het net
in de schuit gegooid en Martien sprong er ook in.
„Oma, ik ga ook mee, he ?" vroeg Jozê, en met
'n lenige sprong was hij in de schuit.
Aan de overkant gekomen, liet Martien het net
uit en weldra lagen in een grote boog de kurken
te drijven op het water.

69
„Nu jullie hoor !" riep Martien over 't water heen.
„Ik zal eens kijken wat jullie voor werkers bent.
Zorgt, dat je goed recht achteruit loopt en alle twee
even vlug."
Wij aan het trekken ! Maar 't viel niet mee, dat
kan ik je verzekeren. We moesten werken uit alle
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macht met twee handen in plaats van met twee
vingers.
„Halt !" klonk het opeens. „Die linkse daar trekt
net als 'n oude knol ; hij is wel twee meter achter."
„Nou, maar 't is ook trekken hoor !" zei Miel.
„Wat ben je toch een oude knol," lachte Martien,
„met twee vingers kun je 't."
't . Zweet droop ons van 't gezicht en we waren
wat blij, toen Martien eindelijk met de schuit weer
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aan onze kant was en zei : „Ziezo, nu mag jullie
wel eens 'n poos rusten. Komt maar eens hier." Of
we blij waren, dat we eens uit konden blazen !
„Kijk eens aan," zei Martien, „die jongelui zijn al
moe van zo'n wissewasje. Vissers van de kouwe
grond ben je, allebei !"
„Zitten de vissen nu allemaal achter 't net ?" vroeg
ik, om ook iets te zeggen.
„Niet te hopen," lachte Martien, „ik hoop dat ze
er vOOr zitten.- En dan kunnen ze niet meer weg, dat
zie je wel, want de twee einden van 't net zijn al
op de kant. We zullen dadelijk 'n zak gereed maken.
Maar eerst gaan we eens kijken naar het wargaren
rechts. Daar zit ook yolk in, zie je 't niet ?"
Ja, nu zagen we het. De kurken gingen telkens
onder water en kwamen dan weer boven, en dat
was bij 't andere niet.
Gauw was het wargaren op de kant getrokken
en er zat 'n mooie snoek in. „Mooi zo keretlje ! blij
dat ik jou heb !" zei Martien. Maar 't duurde nog
'n hele poos eer hij hem wezenlijk had, want de
snoek zat echt in een dubbele zak.
„Die weegt zeker wel vijf pond, Martien?" vroeg ik.
„vijf pond ! Loop wandelen," zei Martien ; „hij mag
blij zijn, als hij er twee haalt."
Eindelijk moesten Miel en ik weer aan 't trekken,
maar nu mochten we stilletjesaan naar elkaar toe
gaan.
„Nu is 't genoeg, hou maar eens op," zei Martien
eindelijk. 't Grootste deel van het net was al op de
kant, en de rest vormde een langwerpige kom.
„Je kunt nog geen enkele vis zien," meende Miel,
die bang was, dat we niets gevangen hadden.
„Geduld maar 'n beetje, we zullen nu de zak klaar
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maken," zei Martien. Hij pakte de ondereinden van
het net bij elkaar en trok het zo vooruit, terwijl wij
tegelijk met hem moesten inhalen. Eindelijk had hij
de onderste punt to pakken, en toen zagen we wel,
dat er iets gevangen was ; 't spartelde van alle
kanten.
„'n Mooi zoodje, geloof ik," lachte Martien. Hij

haalde 't net nog wat in, pakte toen de gevangenen
een voor een achter d'r kieuwen en gooide ze in
't Bras. Twaalf prachtige karpers hadden we gevangen, waarvan de minste zeker 'n half pond woog.
„wat doen we er mee Mevrouw ?" vroeg Martien
en hij keek lachend naar de spartelende vissen.
„Breng de snoek maar in de keuken, Martien. Van
de rest kun je de jongens er elk twee geven, en wat
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er dan over is, daar zul je wel raad mee weten.
Je hebt thuis eters genoeg."
„Dank u wel Mevrouw. We zullen er dan maar
een paar dagen feest mee vieren op uw gezondheid
en die van Joze," glimlachte de boswachter.
Hoe wij de Mevrouw bedankt hebben, weet ik niet
meer. Maar wel weet ik, dat we blij waren, dat we
't zegenen eens hadden gezien en nog blijer met
onze twee vissen. Die goede Martien had er voor
de stropers de vier mooiste uitgezocht.

16. De slotenmakersknecht.

Een slotenmaker had een knecht,
Niet bijster vlug ter hand,
Wanneer hij aan de schroefbank stond,
Maar vlug was hij ter tand.
Gezeten aan de middagdis
Dan kon hij alien aan,
Dan was hij aan de slag het eerst
En had het laatst gedaan.
Maar Jochem, zei hem eens zijn baas,
'k Begrijp dat ding niet recht ;
Zolang ik leef is 't waar geweest,
Wat ons het spreekwoord zegt :
Zo vlug ter hand, zo vlug ter tand,
Dat komt niet uit bij jou :
Je vijlt, je vijlt zo lui, zo lui,
En eet zo weerga's gauw.
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Wel, dat begrijp ik drommels goed !
Herneemt de knecht met vuur,
Het eten duurt hier een kwartier,
Het vijlen veertien uur
Veronderstel eens baas, ik at
Hier veertien uren lang,
Dan was 'k aan tafel even lui
Als nu daar aan de bank.

17. Kun je raden ?
Kun je raden misschien ?
Ik heb een katje gezien,
En dat katje kon niet krauwen,
Want dat katje had geen klauwen,
En dat katje kon niet horen,
Want dat katje had geen oren,
En dat katje had geen haartje,
En dat katje had geen staartje,
En het kon geen muisjes vangen,
Want het moest maar altoos hangen
In zijn grijs-groen wollig pakje.
En pas was het katje groot,
Of daar viel het van zijn takje
En toen viel het katje dood....
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18. Toen joie ziek was.
Martien de boswachter kwam bij ons in huis met
'n gezicht zo ernstig, alsof hij 'n paar processen voor
ons in de zak had.
„Goeie dag samen !"
„Martien !"
„Complimenten van de freule en Of Hein met z'n
vriend aanstonds op 't kasteel willen komen. Joze
is ziek en hij vraagt voortdurend om Hein en Miel."
„Wort, Joze ziek !" riep ik uit. „Toch zeker niet
erg ?"
„Erg en erg is twee. Hij zal er de eerste acht
dagen niet van sterven, maar 't gaat voortdurend
teruguit en 'k geloof dat de dokter er geen raad
mee weet. 't Zit 'm hier, in 't hart."
„Een hartkwaal ?"
„Ja, zoals je 't noemen wil. 'n Echte hartkwaal
is 't eigenlijk niet, maar de jongen voelt zich ongelukkig, jullie begrijpt wel waarom, en dat maakt
hem dood. Let er op, wat ik jullie zeg ! 'k Heb er
zelf mee te doen, dat moet ik zeggen, want 't is een
engel van 'n jongen, zo onschuldig als 'n pasgeboren
kind, en zo goed en vriendelijk voor iedereen I" ... .
Martien moest op z'n tanden bijten om z'n tranen
tegen te houden.
„Hoe eerder ze er zijn hoe liever," zei hij nog,
„want de arme jongen ligt vol ongeduld op hen te
wachten."
Je begrijpt, dat ik gauw de deur uit was om Miel
te roepen, en al spoedig stonden we samen in de
vestibule van 't kasteel. De freule zag er nog bleker
uit dan anders en 't leek wel, of 't lachen haar pijn
deed.
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„Zorgt nu jongens, dat je zo druk mogelijk praat,”
zei ze, „want Joze moet 'n beetje verstrooid worden.
En als hij over de kerk of over de Mis begint, moet
je maar zo gauw mogelijk 't gesprek op iets anders
brengen. Zul je me dat plezier doen ?"
We beloofden ons best to zullen doen, en al gauw
zaten we samen bij 't prachtige bedje van ons deftig
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vriendje. Hij keerde z'n hoofdje 'n weinig naar ons
toe, lachte ons vriendelijk aan en zei toen : „Nu ben
ik blij ! 0, ik ben toch zo blij, dat jullie gekomen
bent."
Alle twee keken we naar dat bleke gezichtje, waar
de blonde krullen omheen hingen als een aureool,
en naar z'n blauwe ogen, die ons nog lichter en
zachter leken dan vroeger. Maar geen van tweedn
wisten we, wat we zouden zeggen.
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„Heb je pijn, Joze ?" vroeg Miel eindelijk.
„Neen, alleen hier 'n beetje," en hij wees naar z'n
hart. „En ook wat verhoging, zegt de dokter."
„Dan moet je maar gauw weet beter worden"....
Toen keek hij ons vreemd aan met z'n lichtblauwe
ogen. „Neen, ik word nooit meer beter," zei hij toen,
„maar da's niets. Ik ben niet bang om te sterven ;
dat is toch in een ogenblik afgelopen, en dan ga
ik naar de hemel."
„Ik kan de hemel hier altijd zo mooi zien," vervolgde hij en keek door het raam tegenover z'n
bedje. „Aileen 's middags moet het gordijn omlaag,
want dan schijnt de zon me recht in 't gezicht.
's Nachts blijft het ook omhoog, want ik wil niet
hebben, dat ze 't omlaag laten. Als ik dan wakker
ben, lig ik de hele tijd te kijken naar de sterren.
Dat is zo mooi, al die sterretjes zo hoog aan de
hemel ; net of 't allemaal venstertjes zijn. Pas heb
ik er 's nachts nog zo heerlijk over gedroomd.
Ik droomde, dat ik met m'n engelbewaarder door
de lucht vloog, door de wolken heen, tot dicht bij
de sterren. Eerst waren de sterretjes maar kleine
lichtpunten, maar stilletjesaan leken ze groter, en
toen ik er dichtbij was, waren 't allemaal venstertjes, die open stonden, en in elk venstertje zat een
engeltje. De ruitjes waren van klinkklaar diamant,
en het licht uit de hemel schitterde er zo in, dat
heel de lucht vol licht was en dat er zilveren randen
waren rondom de wolken. Ik deed al m'n best om
in de hemel te kunnen kijken, maar 't licht was zo
fel, dat ik er niet doorheen kon zien.
Toen bemerkte ik 6611 venstertje waar geen engeltje in zat en ik dacht bij me zelf : nu moesten we
daarheen gaan en zo de hemel in. Maar juist kwam
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een engeltje van de aarde gevlogen naar dat venstertje toe.
„Die is naar de aarde geweest om een ziek kind
te troosten," fluisterde mijn engeltje. „Nu is dat kind
gelukkig en draagt geduldig z'n smarten, en 't wil
graag dood gaan om bij 0. L. Heer in de hemel te
komen. Zou jij ook willen sterven en naar de hemel
gaan ?"
„Ja, lief engeltje" zei ik. Toen was plotseling m'n
engeltje verdwenen en ik be yond me niet meer hoog
in de lucht bij de sterren, maar in de kerk.
Het altaar was vol bloemen en licht ; meneer
pastoor deed de H. Mis en de engeltjes dienden.
Meneer pastoor droeg gouden kleren, het orgel
speelde, de zangers zongen prachtige gezangen, en
boven aan 't gewelf straalden de sterren, zodat heel
de kerk vol licht en vol muziek was. Toen dacht
ik bij me zelf : de kerk is eigenlijk de hemel hier
op aarde ; op 't altaar is 0. L. Heer, de engeltjes
zweven er rondom, en de mensen zijn nergens zo
gelukkig als daar .... Wat zou ik gelukkig zijn, als
ik 'ns de Hoogmis kon bijwonen op Zondag. Dat is
toch zo heerlijk he ?". . . .
Dan lag hij plotseling weer te staren naar de lucht.
„Wat is dat mooi blauw, he ?" begon hij dan weer.
„Hoe ver zou dat wel van ons of zijn ?"
„Heel ver, misschien wel honderd uur," meende ik.
„Ik geloof vijftien uur," zei Miel ; „dat heb ik tenminste laatst horen vertellen."
„Dat kun je bij de zee prachtig zien," begon Joze
weer ; „dan is 't net of de hemel -met een grote boog
op 't water staat, en als dan de zon ondergaat, is
't net, of ze in 't water kruipt. Maar da's niet echt.
Wat zou 't water gauw koken, als de zon er in
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kwam ; dan was de zee in drie tellen leeg gekookt."
„He, 'k wou dat ik eens vleugels had, dan vloog
ik er direct naar toe," begon hij dan plotseling weer
en lag 'n hele pons te staren naar de lucht.
Ik dacht voortdurend aan 't vertelsel van Elsje,
die 'n kraanvogel wou zijn om zo naar de hemel
te kunnen vliegen.
Toen om vier uur de freule ons kwam roepen voor
de koffie, moesten we bekennen, dat we slecht woord
hadden gehouden, want Joze had bijna de hele tijd
gepraat en wij hadden niet veel meer gedaan dan
geluisterd.
De freule nam 't ons niet kwalijk, maar vroeg
„Kun jullie misschien wat vertellen ; daar houdt hij
zo van."
„Ik ken wel iets, juist iets voor hem," zei ik.
„Nu, dat moet je hem dan eens vertellen, je zult
er mij 'n groot plezier mee doen," zei de freule, en
ik kon zien, dat ze 't meende.
Ik zou dus vertellen, maar 't hoefde niet, want
Joz6 vroeg direct : „Komt er iets in van de hemel ?"
„Ja," zei ik.
„En van 0. L. Vrouw ?"
„Van 0. L. Vrouw ? Neen, daarvan niet."
Maar Miel kende er eentje waar van de hemel
in kwam en ook van 0. L. Vrouw, en die kreeg de
voorkeur. Zo werd Miel bevorderd tot grafelijk verteller en mij ging 't langs de neus.
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19. Van het kleine Monnikje.
Heel lang is 't geleden, wel bijna duizend jaar.
Toen woonde in een grote abdij een klein monnikje
en 't had geen ander thuis. Eens op een morgen had
de broeder-portier het gevonden op de stoep en ze
konden niet te weten komen, wie z'n vader of moeder
waren. Daarom hadden ze 't kind in 't klooster genomen om het daar op te voeden. Toen 't groter
werd, wist het niet beter of het hoorde in 't klooster
thuis ; de monniken noemde het „broeder", en tegen
de abt zei het „vader", net als de anderen.
Omdat de oude kleermaker van 't klooster niets
anders kende dan kloosterpijen maken, kreeg de
kleine ook 'n witte pij met een kap, en een leren
riem om z'n middel. 't Was 'n leuk gezicht.
Stil en dromerig leefde 't kleine monnikje daar in
't stille klooster en maakte zelf ook niet veel gedruis.
Dikwijls hielp hij den broeder-tuinman 'n beetje bij
z'n werk, en als de broeder z'n kap omhoog zette
omdat het waaide of regende, sloeg ook het kleine
monnikje de kap over z'n blonde krullebol.
Vaak ook ging hij 'n beetje dwalen door de voortuin, waar zulke mooie bloemen bloeiden heel de
zomer door. Daar stond hij dan soms uren lang te
kijken naar het beeld van 0. L. Vrouw, dat midden
in de bloemtuin stond en een klein kindje op de
arm droeg. Dat was het eenigst kindje, dat het kleine
monnikje op de wereld kende. Hij vond het zo jammer, dat het kindje nooit lachte en nooit sprak ; 't
zou anders zo'n goed speelkameraadje voor hem
geweest zijn 1 Maar zelf beginnen durfde hij toch
niet, want vader abt had hem al geleerd, dat hij
altijd bescheiden moest zijn.
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Op zekere dag, dat hij weer bij den broeder-tuinier
was, vroeg hij : „Wie is toch die schone vrouw met
dat kindje, die altijd in onze bloemhof staat ?"
„Dat is de bewaarster van onze bloemhof," gaf
deze ten antwoord ; „zij moet zorgen, dat de bloemperken altijd mooi zijn."
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„Dan zorgt ze wel goed, broeder. Maar moet die
vrouw daar altijd blijven staan en krijgt ze nooit
eten ? En krijgt haar kindje ook nooit lets te eten ?"
„Als je wil, mag jij ze wel iets brengen," zei de
broeder en lei z'n hand op 't kleine krullekopje.
„Haal ginder maar een paar pruimen ; die mag je
ze brengen hoor." Hij bedoelde 't natuurlijk als 'n
grap.
Maar luister nu eens, hoe goed de Lieve Vrouw
was voor 't onschuldig monnikje. Er gebeurde een
groot wonder ! Ze nam de pruimen aan, terwijl ze
hem vriendelijk toelachte. Daarna zette ze haar
kindje neer, en de kleine Jezus begon lief te spelen
met het kleine, witte monnikje.
Sinds die tijd bewaarde de kleine altijd het lekkerste van z'n maaltijd, om dat naar de Lieve Vrouw
te brengen, en altijd mocht hij met de kleine Jezus
spelen. Soms bleef 't Kindje Jezus ook zitten op de
arm van z'n lieve Moeder, maar wierp het monnikje
de wit-marmeren appel toe, die Het in de hand hield.
Het monnikje wierp hem dan weerom, en zo bleven
ze lange tijd samen kaatsen.
Maar toen het monnikje al zo vaak met het Kind
Jezus gespeeld had, was hij op 't laatst niet meer
zo bescheiden als eerst. Eens zelfs was hij zo vrijpostig, dat hij 't Kindje Jezus dwingen wou om van
de arm van zijn Moe of te komen, anders wou hij
de appel niet weerom geven. Maar Jezuke kwam
niet, en het dwingerig ventje ging nu met de witmarmeren appel rollen over de harde paden en door
het vuile tuinzand. Telkens keek hij om, of Jezuke
niet komen zou en hij vergat, dat het tijd was voor
't middagmaal.
Vader abt, die 't monnikje niet aan tafel zag, ging
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hem zoeken en zag door de struiken heen, dat hij
aan 't spelen was met Jezuke's appel.
„Hum ! hum !" deed hij 'n paar keer, en de kleine
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monnik, die hem door de struiken heen gezien had,
liep angstig weg, met de marmeren appel in de
hand. Maar vader abt had hem gauw gevonden en
keef, omdat hij Jezus z'n appel had afgenomen.
„Breng die eens gauw weerom," beval hij streng,
„en kom dan vlug aan tafel. En als je weer eens
zo stout bent, zal ik je penitentie geven."
Het monnikje bracht de appel weerom, maar
bromde boos : „Hier is je appel, maar nu kom ik
ook nooit meer met je spelen."
Toch bracht hij 's anderendaags weer het beste
van z'n eten naar de Lieve Vrouw, en toen 't Kindje
Jezus met hem speelde, was hij weer even vriendelijk als altijd.
Daags voor 0. L. Vr. Geboorte was 't vigiliedag
en de tafel was erg schraal geweest, ook voor het
kleine monnikje. Zo kwam het, dat hij die dag aan
Maria niets kon brengen dan 'n stukje droog brood.
„Maria," zei hij toen, want de tuinbroeder had
hem al geleerd, dat die vrouw Maria was en dat
haar kind Jezus heette, „Maria, ik kan u vandaag
niet veel geven. Ik heb zelf ook maar een beetje
brood gehad, omdat het vandaag vastendag is, en ik
had zo'n honger, dat ik er haast niet of kon blijven.
De broeder-tuinman houdt veel van je en zou je
wel 'n paar peren geven, maar ik durf ze niet gaan
vragen, want de broeder is boos op me, omdat ik
gisteren door z'n perken gelopen heb, toen ik een
mooie vlinder wou vangen. Maar dat is niets ; morgen hebben we feest, dan krijgen we volop fruit,
en dan breng ik een dubbele portie mee."
Maria nam het brood aan en lachte tegen het
monnikje. En de kleine Jezus glimlachte ook, maar
veel, veel vriendelijker dan anders.
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„M'n kind," zei Maria toen, „ge hebt me nu al zo
lang alle dagen wat gebracht ; zou je nu morgen
mijn gast willen zijn ?"
Twee verwonderde kinderogen zagen Maria aan,
die nog zoeter glimlachte. „Och, schone vrouw, waar
zoudt ge mij kunnen ontvangen ? Ge hebt immers
geen refter. En waar zoudt ge 't eten halen ? Ge hebt
niet eens geld om voor uw kindje 'n habijtje te•kopen
en een kapje. En toch zal hij 's nachts wel veel kou
lijden met niets dan zo'n doek om z'n lijfje."
Maria lachte haar zoetste moederlach. „Wees maar
gerust kleine, ik kan u geven alles wat uw hartje
begeert, want ik ben een rijke koningin, en m'n
kindje, Jezus, is de grootste koning van al. Vraag
maar verlof aan vader abt, of ge bij ons te gast
moogt komen."
't Monnikje keek in de ogen van Jezus en Maria,
die zo wonderbaar glansden ; hij zag hun hemelse
glimlach en vroeg daarom niets meer, maar spoedde
zich naar vader abt.
In 't eerst verschrok deze van die wondere boodschap, maar toen 't kleine monnikje hem alles verteld had, kreeg hij een grote begeerte, om met het
monnikje mee te gast te gaan. „Goed, je moogt
gaan," zei hij, „als de schone vrouw mij ook uitnodigt."
Droevig gestemd verliet het monnikje de kamer
van vader abt, en terwijl hij door de tuin ging, dacht
hij : „Ik mag niet gaan, want Maria zal vader abt
zeker niet uitnodigen. Die is zo groot en dik en zou
stellig alles opeten."
Zo denkend kwam hij bij 't beeld van de Lieve
Vrouw. „Ik mag niet komen," begon hij, „als ge
vader abt ook niet uitnodigt. En dat moet ge toch
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maar niet doen, want die is zo groot en zo dik en
dan is er zeker eten to kort."
Maar Maria sprak met zoete stem : „Wees niet
bang, lief kind, en zeg tegen vader abt, dat ik hem
ook uitnodig. Morgen vroeg, als 't klokje klept voor
de primen, zal ik u komen halen."
De abt was verrukt, toen 't kleine monnikje hem
die blijde boodschap bracht, en hij bracht de hele
nacht in gebed door.
Heel vroeg, nog eer de zon opkwam, klopte hij
aan 't kamertje, waar het monnikje sliep, en toen
deze zich had gereed gemaakt, nam hij hem mee
naar zijn kamer. Hij nam het kleine monnikje op z'n
knie en sprak teder : „Lief kind, nog een poosje, dan
zal 't klokje luiden voor de primen. Laten we ons
nu gereed maken voor het feest." Toen knielde hij
neer en het monnikje knielde naast hem en keek
met grote ogen naar vader abt, die aldoor naar
boven staarde, terwiji z'n lippen zich bewogen.
Toen de zilveren klank van 't kloosterklokje de
monniken naar de kapel riep voor de primen, bleef
de plaats van vader abt leeg. Dat was nog nooit
gebeurd, want anders was hij altijd de eerste in de
koorstoelen. Na de primen gingen de monniken naar
zijn cel, omdat ze meenden, dat hij wel zeer ziek
moest zijn, en toen ze de cel ledig vonden, gingen
ze naar z'n kamer.
Daar vonden ze vader abt en het kleine monnikje
neergeknield met een glimlach op 't gezicht, maar
zonder beweging. Hun handen en gezicht waren
koud en bleek, maar hun zielen waren opgevlogen
naar het hemelse feest.
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20. Schoolziek.
Dikkie is een olijk klantje,
Fris van kleur en welgedaan,
Vlug bij 't spelen, maar aan 't leren
Is zijn broertje dood gegaan.
Laatst sloeg Dikkie op een morgen
Luid aan 't schreien in zijn bed,
Toen ie op de zoldertrappen
Hoorde moeders vlugge tred.
't Was een schreien en een kermen,
Of de jongen sterven ging,
Moeder schrok er van en spoedde
Vlug zich naar haar lieveling.
Wel, wat scheelt er aan, mijn Dikkie ?
Ben je ziek, m'n kleine man ?
Heb je hoofdpijn ? keelpijn ? tandpijn ?
Heb je koorts ? .... Toe zeg het dan I
Dikkie zweeg, maar stortte tranen,
Schreide, huilde van geweld.
Vader, broers en zusjes kwamen
Vol bezorgdheid toegesneld.
Dikkie antwoordt slechts met schreien
En met snikken, tot z'n moe
Diep hem wegstopt in de dekens,
En dan gaat zijn mondje toe.
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Onder school is Dik genezen
En toen heeft de kleine held
Heel z'n vreselijke ziekte
Stil aan zusje's oor verteld.
'k Droomde zus, dat ik m'n beentje
Had gebroken, en 'k had jool,
Maar van morgen was 't gelogen
En dan moest ik toch naar school....
Hoe hij stil ook zijn geheimpje
Had gefluisterd, toch kwam 't uit,
En dat is een ramp geworden
Voor de kleine Dikkie-guit.
Dag aan dag moest hij het horen,
Week aan week, wel honderd keer,
En als Dikkie sinds moet dromen,
Nimmer droomt ie „schoolziek" meer.

21. Droom-Elsje.
De kleine Elsa was het enige kind van den boer,
die op de eenzame heihoef woonde. Kameraadjes
kende ze niet. Ze leefde alleen met grootmoeder,
die na moeders dood het huishouden deed, met
haar vader en den ouden knecht Ruprecht, die van
jongsaf op de heihoef gediend had.
In de zomer ging klein Elsje met de schapen naar
de hei. Dat was voor haar de schone tijd. Dan kon
ze staren over de wijde hei ; dan kon ze luisteren
naar 't gezang van allerlei heidevogeltjes, braam-
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sluipers en heileeuweriken en allerlei andere vogels.
Nu en dan hoorde ze in de verte 't geroep van de
koekoek of 't gefluit van de merel. Maar soms zag
ze ook een roofvogel, 'n klamper of een wouw, die
kringen schreef in de lucht en op 'n proof loerde. Dan
was ze angstig, want ze hield zo van die kleine, lieve
vogeltjes, die gerust dicht bij haar kwamen zitten in
de gagelbosjes of de jeneverstruiken.
Ze luisterde ook graag naar 't geschriep van de
heikrieken, naar 't gegons van de bijen en andere
insecten. En als ze een heivlinder, een blauwtje of
'n ander vlindertje voorbij zag fladderen met z'n
schone vleugeltjes, dan volgde ze die met haar oogjes zo ver als ze kon.
Maar dikwijls lag ze ook stil te turen op haar
hei-heuveltje, te turen naar de grote blauwe koepel
boven haar. Dat was de hemel, waar moeder nu
al zo lang woonde bij 0. L. Heer en de engeltjes.
Waarom kon ze daar ook niet heen gaan ? Die hemel
was toch zo ver niet van de aarde af.
Dan keek ze rondom in de verre verte, waar de
hemel overal op de aarde stond en kreeg ze neiging
om op reis te gaan en altijd verder reizen, tot ze
eindelijk bij de hemel aan zou komen. Als ze dan
voor de gouden poort stond, zou ze aankloppen en
0. L. Heer zou zeker „binnen !" roepen, want 0. L.
Heer is immers zo goed .... 0, mocht ze maar
vleugeltjes hebben, net als de vogeltjes, dan vloog
ze er direct heen.
Daar zag ze weer, hoe de kraanvogels kwamen
aanvliegen, hoog door de lucht in een lange rij.
Ze kon haar oogjes er niet van afwenden, en haar
gedachten vlogen mee hoog door de blauwe lucht,
tot de vogels heel in de verte verdwenen waren.
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Nu zijn ze zeker al dicht bij de hemel, meende
Elsje dan. 0, wat zou ze graag eens met die kraanvogels meegevlogen zijn I....
En 's avonds ging ze naar grootmoe. „Grootmoe,
hoe ver is dat van hier, waar de hemel op de aarde
staat ?"
„Och kind, de hemel staat niet op de aarde," zei
grootmoe ; „die is . altijd even ver."
Maar Elsje schudde het hoofd, alsof ze zeggen

wou : „Waarom wil die grootmoe me jets wijs maken !
Ik kan het toch zelf zien."
„Grootmoe, hoe ziet het er in de hemel uit ?"
„Hoe het er daar ujtziet, kind ? Wat kun jij toch
vreemde vragen doen. De hemel is de hemel, en
0. L. Heer is 0. L. Heer, dat is genoeg. Wees maar
altijd braaf en vlijtig, dan kom je later in de hemel,
als je dood bent."
„Maar grootmoe, ik heb de kraanvogels zien vliegen, heel hoog en heel ver. Zouden die vliegen tot
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bij de hemel, en zouden zij de poort van de hemel
kunnen zien ?"
„Och, wat ben je toch een vreemde Elsa ; laat de
vogels vliegen, waarheen ze willen. Kom maar gauw
mee naar de keuken, want we moeten nog zoveel
schuren en poetsen. En je weet wel, Zondag moet
alles blinken als een spiegel."
Elsje was niet voldaan en ze ging later naar vader
om over de hemel te praten. Maar vader maakte
haar ook al niet wijzer dan grootmoe, en zelfs de
goede oude Ruprecht, die anders zo goed vertellen
kon, stelde haar deze keer teleur.
„Elsje," zei hij, „de hemel is voor de doden. Zolang
we leven, krijgen we alleen de buitenkant te zien.
Ik ben oud en versleten, en misschien dat voor mij
de tijd gauw komt, dat ik aan de hemelpoort zal
aankloppen. Jij bent nog zo jong en je zult nog wat
geduld moeten hebben."
.
's Avonds, toen Elsje op haar bedje lag, dicht bij
't open venstertje, waardoor ze naar de hei kon zien,
ruiste de wind in de hoge eiken random de heihoef
en ze kon niet in slaap komen. Toen dacht ze aan de
kraanvogels, en haar geest vloog mee, tot ze vlak bij
de hemel was en de gouden poort zag glinsteren in
de avondzon. En ondertussen was ze glimlachend in
slaap gevallen.
VOOr de eenzame heihoef zaten grootmoeder, vader
en de oude knecht Ruprecht op een bank te genieten
van de heerlijke avond.
„'t. Is toch een ellende tegenwoordig met die Els,"
zei grootmoe ; „voortdurend heeft ze van die wondere invallen, en 't werken gaat haar niet af."
„Dat komt wel terecht," zei vader, terwiji hij 'n
paar rookwolken uitblies ; „laat ze eerst maar wat
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ouder worden, met de jaren komt alles terecht."
En Ruprecht, die gewoonlijk weinig sprak, nam z'n
baardbrandertje uit z'n mond en zei met nadruk :
„'t Is een gelukkig kind, dat nog zó dromen kan."

22. Kraan-Elsje.
Nog nooit was Maar t zo mooi geweest. Op vaders
akkers, vlak langs de hei, begonnen de korensprietjes reeds op te schieten, en overal langs de wegen
groeiden reeds de lieve blanke weidebloempjes tussen 't gras.
Elsje voelde zich gelukkig, nu de nare winter
voorbij was en ze weer naar de hei kon met Spits
en de schaapjes. De hei was nog helemaal dor, want
de heistruiken beginnen niet vroeg te schieten, maar
tussen de heistruiken konden de schapen toch genoeg groene halmen vinden.
De heiheuvel, waar Elsje zo graag zat, was al
helemaal groen gekleurd, en de afhangende twijgen
van de berkeboom zaten van boven tot onder vol
bruine knoppen. Spits scheen ook z'n draai te hebben, omdat de lente weergekeerd was. Vrolijk blaffend liep hij over de hei en hij zorgde zó goed,
dat Elsje zich niet om de schapen bezorgd hoefde
te maken.
Elsje lag op de heiheuvel onder de berkeboom en
ze staarde naar de hemel. Hoe ver zou 't zijn ? ....
Nu ging ze rustig op haar rug liggen en schouwde
de hele hemel langs. Hoe vreemd toch, dat de mensen zo weinig over de hemel praten en niet weten,
hoe ver het is, tot waar de hemel op de aarde
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staat.... zelfs die goede Ruprecht niet. Toch kunnen
ze de hemel altijd zien en hij kan immers niet zo
ver zijn !....
337REIYH•
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„Ha, daar zijn ze weer !" riep ze plotseling, zodat
Spits er van opkeek. Heel in de verte had Elsje de
kraanvogels weer gezien, die recht over de heide
vlogen. 0, kon ze toch mee met die gelukkige vogels!
Maar wat was dat ! Toen de vogels haar naderden, begonnen ze zoetjesaan te dalen. Nog nooit
had ze de kranen zo dichtbij gezien en ze meende
't geruis te kunnen horen van hun zware vleugels.
Zouden ze misschien willen neerstrijken hier op haar
heide. 0, als dat 'ns gebeurde ! Elsje's hartje klopte
sneller.
De kraanvogels daalden steeds meer, scheerden
vlak langs haar heen over de hei en streken plotseling neer dicht bij haar heuveltje. Verward liepen
ze toen door elkaar heen, terwijl ze druk samen
praatten in hun vogeltaal. En wat het vreemdste
was : Elsje verstond alles.
„Ik kan niet verder meer," hoorde ze een treurige
stem zeggen.
„Wat is er ? Wat is er ?" vroegen daarop 'n paar
andere stemmen.
„Kraan-Lies, onze prinses, wil niet verder meer
meevliegen," was 't antwoord.
„Neen, ik ga niet verder meer, ik ben dat rondvliegen, moe," klonk weer de droevige stem. „Laat
me hier op die schone heide. Hier tussen die hei-,
brem- en gagelstruiken zal ik weer goed worden.
Hier kan ik lustig heen en weer vliegen naar de
mooie bossen daar Binds en naar de heihoef met
d'r schone eiken."
Elsa gaf haar ogen en oren de kost. Ze zag nu
de kraanprinses liggen op de heidestruiken, en vOOr
haar stonden de koning en de koningin, beide met
een stralend kroontje op de kop. Ze praatten vrien-
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delijk tegen de prinses en trachtten haar of to
brengen van haar dwaas plan.
„Laat me toch rustig hier," was 't antwoord, „ik

95
ben 't rondzweven moe. Als ik niet hier mag blijven,
sterf ik van verdriet. 0, m'n arm hart I"
„Dokter ! Dokter !" riep de koning toen. Een oude
kraan drong naar voren tot vlak bij den koning en
maakte 'n diepe buiging.
„Wat vangen we aan, beer dokter ?" vroeg de
koning. „Geef ons toch raad !"
„Er is maar een middel, dat uitkomst geven kan,"
zei de dokter met 'n nieuwe buiging. „We zouden
de prinses hier kunnen laten, als er een mensenkind
gevonden wordt, dat haar gedaante wil aannemen.
Zij krijgt dan de gedaante van dat kind en moet
hier zijn plaats vervangen."
„Neemt mij maar mee ! neemt mij mee !" riep Els
plotseling zo hard, dat alle vogels er een ogenblik
van schrokken. „Neemt mij mee, en laat haar hier
wonen op de heihoef bij vader en grootmoeder en
Ruprecht."
„Dat is een uitkomst," zei de dokter. Hij roerde
Elsje aan met een veer, en aanstonds was ze veranderd in een mooie, jonge kraanvogel. Daarna
raakte hij Kraan-lies aan en de prinses was geen
kraanvogel meer, maar Elsje.
De koning en de koningin schreiden. „'t Is toch
altijd maar een vreemd kind," zuchtte de koningin.
„Geen zorg, geen zorg," zei de dokter ; „met de
herfst komen we hier terug en dan komt alles wel
in orde. Met de tijd komt alles terecht." Daarna stak
hij de veer weer in zijn staart.
„Hoera 1 nu kan ik mee !" jubelde Kraan-Elsje, toen
ze zag, dat men zich gereed maakte om to vertrekken, en weldra vloog ze dapper mee in de lange
rij ; de koning voorop, dan de koningin, daarna zij,
en heel achteraan de politie-agent, die voor de orde
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moest zorgen. Hoe heerlijk was dat, zo te vliegen
hoog door de blauwe lucht ! En ver, heel in de verte
zag ze, hoe de zon als 'n rode bol onderging, daar
waar de hemel aan de aarde raakt....
„Goddank, dat ik nu eindelijk rust heb," zei 't
meisje, dat op de heiheuvel stond en de kraanvogels
nakeek. Maar Spits trok haar aan de kleren en
blafte : woe ! woe ! alsof hij zeggen wou : „Vooruit,
luie Els 1 zie je niet, dat de schapen verdoold zullen
lopen !"
't Nieuwe meisje begreep direct wat Spits wou.
Ze nam de zweep van Els, dreef de schapen bijeen
en bracht ze naar de heihoef.

23. De acme kraanvogel en het treurige
herderinnetje.
De ganse nacht hadden de kraanvogels gevlogen
zonder ook maar Bens te rusten. Eindelijk kwam in
't Oosten de zon weer op en nog immer vlogen ze
voort in een Lange rechte rij.
„Zijn we nog niet haast daar, waar de hemel op
de aarde staat ?" vroeg de kraanvogel, die voortaan
Kraan-Liesje heette. „We hebben nu al zo lang gevlogen en nog kan ik de hemelpoort niet zien. 't Is
net of de hemel even ver blijft."
„Wat kun je toch dwaas praten kind," antwoordde
de koningin ; „men kan wel merken, dat je bij de
mensen bent grootgebracht. Denk nu asjeblief nooit
meer aan al die dwaze dingen. Vin' je 't niet heerlijk zo te vliegen, alsof we wedstrijd houden met de
wind en de wolken ? Wees blij, dat je een kraanvogel moogt zijn, en daarmee uit."
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Maar Kraan-Liesje was niet blij. Ze vloog van de
ene kraanvogel naar de andere en vroeg : „Wanneer
komen we nu bij de hemel, waar 0. L. Heer woont
en de engeltjes en waar m'n moe al zolang is ?
Hoelang zou dat nog duren ?"
Maar allemaal zeiden ze : „Wat vertel je nu voor
domme praat ? Ga naar je plaats terug en zorg, dat
je in de rij blijft. Je brengt alles in de war."
De politie-agent kwam ook al op haar of en dwong
ze om naar haar plaats terug te gaan. Kraan-Liesje
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vloog weer flink mee, hoe vermoeid ze zich ook voelde ; ze dacht echter heel de tijd aan de hemel, die
maar nooit dichterbij scheen te komen, en ze was
zeer bedroefd.
Eindelijk begonnen ze te dalen. „Hoezee ! Hoezee !
't vaderland !" riepen de kraanvogels, terwij1 ze op
de grond neerstreken.
„Hier zijn we nu thuis, Liesje," zei de koning. „Wat
dunkt je, zou er wel eên plaats op de wereld zijn,
waar 't zo heerlijk is als hier ?"
Vrolijk Voikje XI

7
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Ze waren midden in een moerasland neergestreken
tussen riet, biezen en kreupelhout, dat hen geheel
verborg.
„Hoera ! hier is 't oude nest !" jubelde de koningin,
en van alle kanten klonk het geroep : „Hoera, het
oude nest !" Aanstonds begonnen ze te slepen met
riet, dor Bras en takjes om de oude nesten bij te
werken en klaar te maken.
„Vooruit Liesje, help mee !" zei de koning.
Liesje, die maar aan een enkel ding dacht en de
ganse tijd maar naar een punt gestaard had, schoot
op uit haar mijmering. „Nu zit ik hier in 't moeras,"
dacht ze treurig, „en de hemel is nog zo ver....
zo eindeloos ver 1 . .. ." Toth hielp ze de koningin
en den koning bij 't bouwen van het nest, zo goed
als ze kon.
Weldra zat de koningin te broeden en overal zaten
er kraanvogels te broeden, terwijl de andere verderop vlogen naar de weilanden, om daar voedsel te
zoeken.
Kraan-Liesje moest op wacht staan. „Let goed op,
of er geen mensen komen," had de koning gezegd.
„De mensen zijn valse wezens : ze blazen vuur uit
een lange pijp, dan klinkt er een luide knal, en dan
vallen we dood. Ze plukken ons de veren uit en
eten ons op. Ja, de mensen zijn vals en slecht, heel
slecht."
En Kraan-Liesje stond op wacht.... De ganse dag
stond ze daar met de kop in de wind, en de tijd
viel haar vreselijk lang. Ze werd treuriger en treuriger elke dag. Zelfs als de kraanvogels vergadering
hielden, elkaar vertelden, hoeveel kikvorsen, hugedissen en slangen ze gevangen hadden, of een lustig
dansje deden, terwijl ze de maat sloegen met hun
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vleugels, had Liesje verdriet. Eigenlijk was ze nog
liever alleen op wacht ; dan kon ze stil denken en
mijmeren. En ze dacht : „De hemel is hoog en de
hemel is ver 1.... 0, was ik maar weer op onze
heihoef !"
De echte Kraan-Lies had de schapen naar huis
gebracht en was toen naar binnen gegaan.
„Wat ben je weer lang weggebleven !" keef grootmoeder, die de pap aan 't koken was. „Vooruit, dek
gauw de tafel, dat we direct kunnen beginnen, als
vader binnen komt."
't Herderinnetje ging naar de kast, haalde er het
tafellaken en 't eetgerief uit, en vond het een verdrietig werk.
„Wat ben je vandaag toch lui !" zei grootmoe boos.
„Vooruit, leg nog wat hout in 't vuur."
Een ogenblik later kwam vader binnen en spoedig
zaten ze aan tafel.
„Wordt er vandaag niet gebeden ?" vroeg vader.
„Hemelvader, U zij dank
Voor de spijzen en de drank....
Onze Vader...."
Zo bad de nieuwe Els. Wie had het haar geleerd ?
Wie had haar geleerd, hoe ze 't eetgerief hanteren
moest, hoe ze grootmoeder helpen moest bij 't opwassen ? Ze kon alles.
Maar ach, wat vond ze 't daar benauwd in die
kleine keuken. Het was er bepaald om te stikken.
En toen vader z'n pijp aanstak en rookwolken uitblies, kon ze 't in 't geheel niet meer uithouden. Ze
begon te hoesten, zó te hoesten, dat vader zei : „Nu
gaat me dat ding nog verkouden worden ! Mars,
naar bed I"
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Ze ging naar boven en weldra lag ze in 't kleine
strooien bedje, maar slapen kon ze niet. Beneden haar
loeiden de koeien of rammelden met haar kettingen,
of de varkens knorden en die hielden haar wakker
heel lang.
's Morgens vroeg kraaide de haan en de oude
Ruprecht was al uren lang aan 't werk, maar 't arme
meisje werd er niet wakker van.
„Sta je nooit meer op, lui ding ! Vooruit, zie dat
je uit de veren komt I" klonk plotseling de stem van
vader, en 't meisje schoot verschrikt wakker.
Wat later moest ze aan 't werk. 't Was vegen,
poetsen en sjouwen, tot ze eindelijk met de schapen
naar de hei moest. Daar zat ze dan op de heiheuvel
treurig te denken, hoe akelig het was op de heihoef
en hoe triestig, hier zo alleen te zitten.
Zo dacht ze, en ze zag niets, zodat de schapen
op 't laatst naar alle kanten heen liepen en Spits
haar met haar kleed trok en blafte : „Waf I waf I
waf ! Luie Els, wat zit je daar te dromen ! Zie je
niet, dat alles in de war loopt."
Maar ze liet de schapen lopen, tot ze naar huis
gedreven moesten worden. Ze bleef maar stil zitten
mijmeren en was met haar gedachten in het moerasland, waar de kraanvogels woonden en samen pret
maakten, waar ze vliegwedstrijd hielden of stil rondzweefden in de zonnige lucht. Ze werd met de dag
stiller en treuriger. Ze sprak niet meer, lachte niet
meer en, als ze een werk moest doen, kon je wel
merken, dat ze met haar gedachten ergens anders
was.
„'k Weet niet, wat die Els mankeert tegenwoordig,"
zei grootmoeder op een avond, toen ze weer samen
op een bank zaten voor het huis. „Ze mijmert de
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ganse dag en ze schijnt alles van vroeger vergeten te hebben. Nooit vraagt ze meer, hoe ver de
hemel is."
Vader schudde het hoofd, blies een flinke rookwolk
uit en zei : „Geduld maar moeder, geduld ; dat komt
vanzelf terecht."

24. Hoe het terecht kwam.
't Was een van die schone dagen in October, dat
de wind in het Zuid-Oosten staat en de zon bass
is in de wolkeloze lucht. Goudgele berkeblaadjes
zweefden nu en dan naar beneden en vielen op 't
herderinnetje, dat daar op de heuvel zich lag te
koesteren in de zon.
De hei was weer helemaal bruin geworden ; de
rozige klokjes van de dophei waren al heel lang
verflenst, en aan de struikhei vond men slechts hier
en daar nog een paars bloempje. 't Herderinnetje
keek over de hei heen, die nu zo rustig lag in de
stralen van de herfstzon.
„Daar zijn ze ! Daar zijn ze !" riep ze plotseling
en sprong recht overeind om ze beter te zien. In
de verte had ze de kraanvogels opgemerkt, die in
een lunge rij kwamen aanzweven.
„O, komt toch hier ! komt toch hier heen !" riep
ze, „en neemt me mee ! Neemt me mee, dat ik weer
zweven kan boven door de blauwe lucht en niet
langer hier rond moet lopen I"
Alsof ze 't geroep van 't meisje gehoord hadden,
begonnen de kraanvogels langzaam-aan te dagen,
en weldra streken ze neer op de heide. Lies zag
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ze daar staan, de koning, de koningin en al haar
vrienden van vroeger, en ze liep hen met geopende
armen tegemoet.
„0, wat ben ik blij, dat ge gekomen zijt ! 'k Wil
weer met u mee, want hier zou ik sterven in die
akelige hei en in die nare heihoef. 1k wil weer een
kraanvogel zijn, ik wil weer kunnen vliegen en vrij
zijn."
„Heb ik 't niet gezegd," zei de oude dokter en
knikte tegen den koning ; „heb ik 't niet aanstonds
gezegd, dat alles wel in orde komen zou ?" Hij trok
een veer uit z'n staart, raakte Lies aan en ze was
weer veranderd in een vrolijke kraanvogel, die van
pret met uitgespreide vleugels ronddanste.
„En nu zal ik jou eens gauw helpen, arm dutsel,"
zei de dokter toen, en hij ging naar een kraanvogel,
die half dood op de grond lag en zo treurig keek,
of hij aanstonds sterven moest. Hij raakte de kraanvogel aan met z'n veer en.... daar stond Elsje weer,
het echte oude Elsje van vroeger.
Aanstonds liep het meisje naar Spits toe en naar
de schaapjes, die ze zolang niet meer gezien had.
„Goddank, ik ben er weer !" riep ze. „Ja Spits, blaf
maar en kijk me maar aan ; ik ben hetzelfde Elsje
van vroeger. Maar ik ben nu niet meer zo dom als
toen. Toen dacht ik, dat je zo maar naar de hemel
kon vliegen en maar even op de deur hoefde to
kloppen, en dat 0. L. Heer dan direct zou roepen :
„Kom maar binnen Elsje ; ik heb hier een troon voor
je klaar staan...."
„Hou je goed ! Hou je goed en veel geluk op de
refs !" riep ze nu tegen de kraanvogels, die juist
waren opgestegen. „Ik bedank je, dat je me meegenomen hebt." Toen bond ze de witte doek wat
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vaster om haar hoofd, pakte de zweep en dreef de
schapen naar huis, terwijl ze een vrolijk liedje zong.
„Nu begrijp ik er helemaal niets meer van," zei
grootmoeder, toen ze die avond met vader en Ruprecht op de bank zat. „De hele zomer is Els stil
en triestig geweest, ze sprak niet meer en lachte
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niet meer, maar nu is ze plotseling zo vrolijk en
ze praat zo druk, dat ik niet bij kan houtlen met
luisteren. 't Werk vliegt haar uit de handen, en eten
als ze van avond deed, eten.... 't is een lust om
te zien."
Vader deed 'n flinke trek aan z'n pijp en zei :
„Heb ik 't niet gezegd moeder, dat alles in orde
zou komen. Met de tijd komt alles in orde."
Maar vader en grootmoeder wisten niet dat er
in de zomermaanden 'n vreemde Els geweest was
op de heihoef, en dat het echte Elsje in 't moeras
had gezeten met de kraanvogels.
Boven op haar kamertje zat Elsje den Lieven Heer
te danken en dacht : De hemel blijft ver, hoe ver
men op aarde ook reist, de kraanvogels zitten weer
ergens in 't moeras, en ik ben Goddank weer thuis
en dat is wel 't voornaamste.

25. Zo dapper.
Ze moesten met hun beidjes
Naar school door wind en weer ;
Maar.... 't zijn geen suikerkindjes !
En.... waaien doet niet zeer.
De wind blies uit het Westen
De kind'ren in de rug ;
Ze dachten : Laat maar waaien,
Zo lopen we eens zo vlug.
En mocht de regen komen,
Broer zet z'n kap omhoog,
Zus neemt haar parapluutje,
Dan blijven ze wel droog.

105
Zo liepen die twee kind'ren
Daar heen door weer en wind,
Ze zongen en ze joelden
En waren blijgezind.
Maar Willy Wind krijgt kuren,
Pakt zusjes hoedjen aan,
En doet haar parapluutje
Naar buiten overslaan.

Dan pakt hij broertjes boeken
En wil er mee vandoor ;
Zus heeft genoeg to houden
En broer moet lopen, hoor !
Hij heeft al gauw z'n boeken ;
Dan vangt hij zusjes hoed ;
Nu zetten ze met tweetjes
De paraplu weer goed.
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En zie, daar gaan ze samen
Weer flink door wind en weer,
Want.... 't zijn geen suikerkindjes !
En.... waaien doet niet zeer.

26. Hoe Joze naar de Hemel ging.
Met Joze ging 't niet goed. Elke dag reed de
dokter naar 't kasteel om den zieke te bezoeken,
al was hij ook vast overtuigd, dat voor hem geen
geneesmiddelen in de apotheek te krijgen waren.
De graaf had zich van die ziekte niet veel aangetrokken en zette z'n gewoon leventje. voort. Toen
hij op 't laatst echter bemerkte, dat 't ernstiger werd
en dat hij Joze mogelijk verliezen kon, begon hij
zich ongerust te maken. Weken en weken achtereen
woonde hij op 't kasteel en deed voor Joze al wat
hij kon. Hij was veel ernstiger en stemmiger dan hij
gewoon was, en kon sours uren bij 't bed van den
kleinen zieke zitten. Iedereen zei, dat de graaf aan
't veranderen was, en 't leek ook zo.
Maar toen hij bemerkte, dat de zieke niettegenstaande alle zorgen steeds erger werd, maakte dit
hem zenuwachtig en korzelig. De bedienden hadden
de schuld, omdat ze zo slecht zorgden ; de dokter
had de schuld ; die scheen niets van de geneeskunst
te kennen ; iedereen ' en alles stond hem tegen en
maakte hem kwaad.
Op 't laatst ging hij zo ver, dat hij den dokter op
z'n kamer riep en hem verweet, dat hij den jongen
verkeerde medicijnen gaf, omdat ie ziek zou blijven,
om op die manier 'n boel geld te verdienen.
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Toen was 't den dokter te veel en hij zei : „Hoor
eens, heer graaf, als ge wilt weten, wie de schuld
is van Joze's ziekte, dan kan ik u verklaren, dat gij
dat zijt en niemand anders. Joze heeft een groot
verdriet en dat heeft hem ziek gemaakt. En van dat
verdriet is uw domme koppigheid de schuld. Laat
den jongen vrij, beloof hem, dat hij naar de kerk
mag gaan, zodra hij genezen is ; misschien is 't nog
niet te laat. Doet ge 't niet, weet dan, dat geen
enkele dokter en zelfs de bekwaamste professors
niet in staat zijn uw zoontje te genezen."
Hoe kalm de dokter dat alles ook zei, toch had
hij den graaf woedend gemaakt. Vuurrood sprong
hij op en riep : „Ja, ik merk het, jullie spant allemaal tegen mij samen I Jullie wilt, dat ik onder zal
doen voor mijnheer Pastoor, maar 't gebeurt niet,
hoort ge dat ? 't Gebeurt niet ! 'Hij mag niet kunnen
zeggen, dat hij 't gewonnen heeft van graaf Rene !"
„Neen, heer graaf, 't is niet tegen den Pastoor dat
ge strijdt, maar tegen 0. L. Heer. En nu kunt ge zo
rijk en machtig zijn, als ge wilt, God is machtiger
dan gij. Hij heeft het wel van anderen gewonnen,
van keizers en koningen, en Hij zal het ook winnen
van u. 'k Vind het enkel maar jammer, dat zo'n onschuldig kind sterven moet door de schuld van z'n
vader...."
Woedend sprong de graaf vooruit, toen de dokter
dat zei. „Er uit ! de deur uit !" riep hij, „en kom
hier nooit meer binnen, ongeluksprofeet die je bent !
1k zal wel dokters laten komen uit de stad, en we
zullen zien, of die Joze niet beter kunnen maken !"
Een week lang kwamen er dokters uit de stad, en
wat de dokter gezegd had, zeiden ook zij : geen
enkele dokter zou Joze beter kunnen maken.
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Maar de graaf bleef koppig. Hij liet een professor
komen uit Utrecht, en toen die ook al de hoop opgaf, was hij woedend op alle dokters van 't hele
land. 't Waren maar domkoppen allemaal, en van
de geneeskunde wisten ze niets. Hij zou wel eens
een professor halen to Berlijn. Die zou de Hollandse
dokters wel eens laten zien, dat zo'n man meer
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wetenschap heeft in z'n pink, dan zij in hun hele
lichaam.
Intussen was de toestand van den zieke steeds
verergerd, en op de morgen, toen z'n vader naar
Berlijn vertrok, was Joze zeer slecht en had hoge
koorts. 't Was de eerste Vrijdag van December.
Om negen uur ging de pastoor weer naar het
kasteel. Deze keer ging hij Joz6 niet alleen de H.
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Communie brengen, maar ook het H. Oliesel, om
hem te sterken voor de verre reis naar het hemels
vaderland.
Bij zijn terugkeer kwam hij bij ons in huis, om
namens de freule een gebedje te vragen voor Joz6.
Hij vertelde, hoe gelukkig de kleine was, toen hij
het H. Oliesel ontvangen had.

„Zou ik nu zeker sterven, mijnheer Pastoor ?" had
hij gevraagd. En toen mijnheer Pastoor „ja" zei, riep
hij uit : „O wat ben ik blij, Oma ! Ik ga naar de
hemel ! Daar zal ik bidden voor u en.... voor vader.
U weet wel, Oma, wat ik 't eerst vragen zal, als
ik bij 0. L. Heer kom. Dat zal ik zeker krijgen, en
dan is alles weer goed. U weet nog wel, hoe ik
laatst droomde over die schitterende venstertjes,'
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waar overal 'n engeltje in zat. Als ik in de hemel
ben, ga ik ook in zo'n venstertje zitten en dan kijk
ik altijd naar Oma en naar vader. Dan moet u maar
eens kijken, 's avonds als de sterretjes allemaal aan
de hemel staan."
0, hij was zo opgewekt en blij, de kleine, onschuldige Joze, en helemaal niet bang voor de dood.
„Misschien dat die opgewektheid hem beter
maakt," meende de Pastoor. Maar hij vergiste zich.
Toen om middernacht de vader aankwam met den
Duitsen professor, was de kleine engel al in de hemel
en bad daar voor de bekering van z'n vader.
De graaf was diep ontroerd, toen hij het blanke
lijkje van z'n kind zag op het witte praalbed. Hij
zonk op de kniedn en zat lange tijd to snikken met
het hoofd in de handen.
Toen Joze begraven werd, kwam hij voor 't eerst
weer in de kerk en woonde met grote eerbied de
plechtigheden bij. Voortaan zat 's Zondags graaf
Rene weer naast de oude freule in de kasteelbank,
en met Kerstmis naderde hij tot de H. Tafel. Het
gebed van Marie Joze was verhoord.
De volgende zomer lag er voortdurend een ruiker
van verse bloemen op de grafkelder van 't kasteel,
boven de plaats waar de loden kist stond met Joze's
lijkje. Niemand wist, wie die bloemen daar neerlei,
dan twee vrienden, die hun vriend daarboven in de
hemel niet konden vergeten.
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27. Maria-Boodschap.
Maria lag met handen saam
En opgeheven ogen
Vroom biddend op haar kniedn neer ;
Heur hart was bij den Lieven Heer
En bad om mededogen.
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„0 Lieve Heer, heb medelij
En voer weer in uw armen
De mensen, zondig, zwak en krank,
Die smeken reeds veel eeuwen lank
Om vaderlijk erbarmen."
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Zo bad Maria, schone Maagd,
En 't hart van God werd teder
Op 't smeken van deez' Maagd zo rein,
En zag op dit schoon Maagdelijn
Met welgevallen neder.
Z'n toorn verkeerde in medelij .. .
Hoe daagde 't in het Oosten,
Toen Hij in stralend hemellicht
Z'n Engel zond, met blij bericht
Z'n lieve Dochter troosten.

•

„Gegroet Maria, zuiv're Maagd
En 's Vaders Welbehagen,
Gij vol genade en heiligheid
Zult als z'n Moeder toegewijd
Gods eeuw'gen Zone dragen I"
Hoe zat de Maged wonderbaar
Verbaasd in 't licht te staren I
Hoe ving heur ziel te trillen aan
En voelde zij heur boezem slaan
Om zulk een wondermare I
Toen sprak zij, schuchter Maagdelijn :
„Hoe kan dit moog'lijk wezen ?"
Maar de Engel zei : „Wees niet bevreesd,
In liefde heeft de Heil'ge Geest
Tot Bruid U uitgelezen."
Nu boog zij need'rig 't lieve hoofd
En overwoog bezonnen
De boodschap, die Gods Engel bracht.
De liefde en d'ootmoed streden zacht,
Maar d'ootmoed werd verwonnen.
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Weer hief zij 't lieve hoofd. „'k Aanbid
Gods wil en welbehagen I"....
En Gabriel in lichte vlucht
Ging hemelwaarts door zonnelucht
Der Maged jawoord dragen.

28. Van Boer Hans die niet bofte.
Die Marie van ons is een echt wonderkind. Niet
dat ze zo wonder groot is of bijster geleerd of iets
dergelijks. Ik geloof eerder, dat ze in geen enkel
ding boven of onder de maat, dus juist middelmaat
is, en daar mag ze blij mee zijn.
Maar toch, 'n wonderkind is ze. Voortdurend weet
ze 't een of ander wonder to vertellen, dat met haar
gebeurd is ; een of twee in de week, minder doet
ze 't niet. En die wonderen zijn allemaal zo heilig,
alsof ze in Rome goedgekeurd waren.
Nu, Marie boft er wel mee, dat moet ik toegeven.
Zo b.v. gisteren ook weer. Marie was naar de winkel
gegaan om 'n pond rijst en had vijfendertig cent
meegekregen, 'n kwartje en 'n dubbeltje. Een half
uur later kwam ze van haar boodschap teruggehold
met 'n kleur als een pioen en glimmend van geluk.
„Moeder, nu moet u toch eens horen, wat een
wonder er gebeurd is 1 'n Dubbel wonder !"
„'n Dubbel wonder, Marie ? Nou, je wilt er nogal
aan ; kan 't niet 'n beetje minder ?"
„Neen, 't is echt hoor ! Luister maar eens. 1k was
onderweg 'n dubbeltje verloren, en nu heb ik een
pond rijst en toch nog 'n dubbeltje over. Kunt u dat
begrijpen ?"
Vrolijk Volkje XI

8

114
Moeder begreep er natuurlijk niets van, en toen
moest Marie voor den dag komen met haar wonderen.
„Onderweg was ik met het geld aan 't spelen geweest, net of ik aan 't kaatsen was, en opeens liet
ik 't dubbeltje vallen. Toen gauw aan 't zoeken,
maar hoe ik ook zocht, nergens was het dubbeltje
nog te vinden. 't Leek wel weggetoverd te zijn. Toen
begon ik te bidden ter ere van Sint Antonius en ik
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zocht vlijtig door. En daar opeens liep ik bijna tegen
oom Sjaak aan, die heel stilletjes naar me toe was
gekomen.
„Ben je aan 't dubbeltjes zoeken Marie ?" vroeg
oom Sjaak lachend.
He, wat schrok ik ; want ik had hem helemaal niet
gezien of gehoord. „Dat raadt u precies oom," zei
ik. „Ik heb hier pas 'n dubbeltje laten vallen en
nu weet ik niet, waar het heen gerold is. Ik kan
't nergens vinden."
„Ja, een dubbeltje kan aardig rollen," zei oom
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Sjaak toen. „Die 't vindt, is er goed mee. Hier heb
je een dubbeltje van mij."
Ik nam het natuurlijk dankbaar aan, maar toen
ik terugkwam, zag ik opeens het dubbeltje blinken,
zonder te zoeken. Zou ik dat nu aan oom terug
moeten geven moe ?"
„Och kom, oom Sjaak heeft dubbeltjes genoeg," zei
moe. „En hij heeft toch ook gezegd dat de vinder
er goed mee was. Als ik jou was, zou ik het in de
missiebus stoppen."
,,Ja ja, dat doe ik ! Maar vindt u ook niet, moe,
dat het 'n dubbel wonder is ?"
„Ik moet zeggen, dat je erg boft, heel wat meer
dan boer Hans."
„Hoe was 't dan met boer Hans ?"
„Dat zal ik je eens gauw vertellen. Hans was jaren
lang boerenknecht geweest, had z'n centjes goed bij
elkaar gehouden, en begon toen zelf zo'n beetje te
boeren ergens aan de boskant.
En 't ging hem niet slecht. Na 'n jaar of tien had
hij al drie mooie beesten op stal staan en had hij
zelfs al 'n paardje kunnen kopen. 1k geloof niet, dat
er een boer was, die zich zo rijk en gelukkig voelde
als Hans.
Maar toen kwam de tegenslag. Z'n jongen, Kobus,
die al flink mee begon te werken, moest te bed met
'n zware kou op de borst.
'k Zal een noveen houden ter ere van 0. L. Vrouw
en dan zal 't wel beteren, dacht Hans. Elke dag zag
men hem in de H. Mis, en na de Mis zat hij nog wel
'n kwartier te bidden voor 't beeld van de Lieve
Vrouw. Maar Kobus werd elke dag slechter, en de
negende dag was ie dood.
„Kom vrouw, niet te zeer treuren," zei Hans tegen

116
z'n vrouw Gonda, die ganse dagen zat to schreien.
„ lt Is Gods wil. De jongen is in de hemel en daar
heeft hij 't licht beter dan hier."
Nog geen half jaar later werd z'n hit ziek. Hans
begon opnieuw een noveen, en juist op de dag, dat
de noveen eindigde, werd het dier in de grond gestopt. Gonda was troosteloos, maar Hans bleef even
opgewekt. „Kom vrouw," zei ie, „we werken maar
wat harder, en eer 't een jaar verder is, hebben we
'n nieuw paardje."
Maar eer 't een jaar verder was, brandde de boerderij van Hans of en al z'n vee kwam in de viammen
om. Daar stond hij nu op straat, want z'n vee noch
z'n meubels waren verzekerd.
Onze Lieve Vrouw zal wel uitkomst weten, dacht
Hans en hij begon weer een nieuwe noveen. Maar
toen ie met z'n noveen halfweg was, werd Gonda
ziek van verdriet ; de negende dag werd ze bediend,
en daags daarna was ze in de hemel.
Daar stond Hans nu alleen op de wereld, zonder
geld, zonder bezitting, zonder vrouw en kind.
Maar nog verloor ie de moed niet.
„Als ik nu maar zeker wist, dat Gonda in de hemel
was, kon 't me niet schelen," zei ie ; „ik heb twee
flinke werkhanden en 'k zal m'n kost wel verdienen."
Nu begon Hans de ene noveen na de andere, en
elke dag zag men hem in de kerk, want hij wou
weten, of z'n vrouw in de hemel was. Maar Maria
liet hem bidden ; ze lachte niet, ze sprak niet, en zo
kwam het dat Hans ten laatste de moed bijna opgaf.
„Lieve Vrouwtje," zei hij, nu begin ik nog een noveen, maar dat is ook de laatste. Als ge dan nog
geen taal of teken geeft, is het uit en amen, en dan
kijk ik U niet meer aan I"
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Toen was 't net, of de lippen van Maria zich bewogen of haar mond zoet glimlachte en ze zachtjes
het hoofd schudde, alsof ze zeggen wou : „M'n goeie
beste Hans, wat ben je toch 'n rare schutter 1"
Maar Hans verstond het heel anders. 't Was hem
net of de H. Maagd zei : „Vriend Hans, ik heb je
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nu lang genoeg op de proef gesteld. Deze keer zal
ik je geen teken geven, maar 'k zal 't je laten zien,
zien met je eigen ogen."
Dat had hem goed gedaan en daarom was ie
blijven bidden, een uur lang wel, zonder aan de
tijd te denken.
De volgende dagen was het telkens hetzelfde. Het
beeld glimlachte even vriendelijk en Hans kon haast
niet weg uit de kerk.
Maar de negende dag gebeurde er iets heel bijzonders. Terwijl Hans lag te bidden en met tranen
in de ogen keek naar de Lieve Vrouw, kwam deze
met stralend gezicht naar hem toe. „Hans," zei ze,
„vandaag zal je vertrouwen beloond worden. Kom I"
En de ziel van Hans verliet het lichaam en steeg
blij omhoog met Maria, de wolken en de sterren
voorbij, tot ze eindelijk kwamen voor de hemelpoort,
die plotseling wagenwijd open sloeg.
En weer stegen ze omhoog door de rijen der zaligen die juichten en jubelden. En midden tussen die
zaligen bemerkte Hans z'n zoon Kobus, die er zo
stralend uitzag, dat Hans het haast niet begrijpen
kon.
„Hij geniet het loon voor z'n onschuld," fluisterde
de Lieve Vrouw.
Hans dacht nu aan Gonda. Die zou toch zeker ook
wel in de hemel zijn.
Maar hij had de tijd niet om iets te vragen, want
hoger en hoger bleef ie stijgen door de rangen der
jubelende zaligen.
Daar opeens bemerkte hij Gonda in de rijen van
de grote martelaressen. Agnes was er met het lammetje, en Sint Cecilia met haar gouden harp, en nog
duizenden anderen. En Gonda was even schoon en
stralend als die heilige martelaressen.
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„Dat is 't loon van hoar geduldig lijden," fluisterde
de H. Maagd.
Maar nog steeg Hans omhoog, hoger en altijd
hoger door de rijen van engelen en aartsengelen, die
hem verrukten met hun hemelse muziek. Zo gingen
ze millioenen engeltjes voorbij, tot Hans op 't laatst
een lege troon zag van louter goud, die straalde met
duizend edelgesteenten, alsof hij geheel met sterren
bezaaid was.
Dat was de troon voor Hans, die voortaan zetelen
zou boven millioenen heiligen en engelen.
„Waaraan heb ik 't verdiend ?" vroeg Hans aan
de Lieve Vrouw ; „ik ben toch altijd maar een domme
boer geweest."
„Dat is 't loon voor je eenvoudigheid, je geduld
en je groot vertrouwen," zei de Moeder Gods.
En toen Hans plaats nam op z'n troon, was er een
gejubel en een muziek in de hemel, dat hij geheel
opging in de zaligheid, en 't was hem net of hij al
duizend jaar in de hemel geweest was.
„Die arme Hans !" zeiden de mensen, die hem dood
vonden voor het beeld van Maria. Ze wisten niet,
wat daarboven gebeurd was.
„Nu moe, maar dan had Hans toch nog beter geboft dan ik. Ik wou tenminste, dat ik in zijn plaats
was."
„Daar heb je toch eigenlijk ook weer gelijk in,"
zei moe ; „de hemel is alles en de rest heeft niet
veel om 't lijf."
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29. Brief van Hein.

Amsterdam, 8 Aug. '36.
Beste Vriend Miel,
Je bent natuurlijk woedend op me. a moet bekennen, dat het allesbehalve mooi is, te beloven, dat men
netjes afscheid zal komen nemen en het toch niet
te doen. Maar ik kon het heus niet helpen, hoor ;
ft is de schuld van m'n kalkbeen. Heeft Marie 't je
nog niet verteld ? Nu, dan zal ik je wel eens uitleggen, hoe ik aan dat kalkbeen kwam.
Je weet, dat ze naast ons 'n stal gaan bouwen en
nu hadden ze de kalk alvast klaar gemaakt. 'k Heb
er zelf de hele tijd bij gestaan en ook heel wat
kluiten in het sissende water gegooid. Dus ik wist
heel goed, waar de kalkkuil was, al hadden ze de
kalk ook met zand toegedekt om hem niet te laten
uitdrogen.
Maar, je weet wel, 'n jongen kan sours zo dol
doen, vooral als hij z'n plezier niet op kan, en dan
ziet hij vaak niet verder dan zijn neus lang is. Nu,
zo stond ik er deze morgen ook mee. 'k Was dol
van pret, omdat ik voor 'n paar daagjes naar Amsterdam mocht gaan logeren. De kuren kregen me
te pakken en natuurlijk moest Marie het kunnen.
'n Paar keer had ik haar haarstrik scheef getrokken, zonder dat ik haar kwaad kreeg, want ze
scheen deze morgen bijzonder zachtmoedig te zijn.
Wat later, toen ze geveegd had in de keuken, liep
ik haar, per ongeluk-vrijwillig natuurlijk, het blik uit
de handen. 'n Beetje mopperde ze, maar boos werd
ze niet. Dat was me te sterk. a haalde nu m'n klap-
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bus, waarvan ik met een knoop 'n spuit gemaakt
had, trok ze vol water en sprietste haar dat onverwachts in 't gezicht. Dat koude water maakte haar
heet. Ze vloog op me aan en ik er van door, zo
dol als ik was.
Maar nu kwam de straf. Ik had helemaal geen
erg in de kalkkuil, eer ik er met een been bijna

helemaal in zat. Je had me eens moeten zien, toen
ik er met moeite uit was gekropen. Un schoen en
een kous zaten dik vol kalk ; van m'n rechterhand
was niets meer to zien, en broek en jas droegen
ook overal sporen van kalk, zodat ik een echt kalkmannetje geworden was.
De boosheid van Marie was ineens over en ik kon
zien, dat ze medelijden met me had. Rechtuit gezegd,
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moet ik bekennen, dat die Marie toch 'n goed hart
heeft, maar dat mag je haar niet zeggen.
Bij moeder liep het zo goed niet af. Ik heb de
laatste twee uren dat ik thuis was, nog heel wat
moeten slikken. Nu, 't was ook al zo wat ; ik ging
naar Amsterdam om daar 'n paar dagen meneer te
spelen, en ik liet ze thuis zitten met m'n kalkkleren
en kalkschoenen.
Gelukkig voor me, dat het niet 'n paar dagen
eerder gebeurd is, want dan was er stellig een
expres-brief naar Amsterdam gegaan, waarin verteld werd, dat ik m'n vacantiereisje nog 'n jaartje
uitstelde. Maar nu zit ik toch gelukkig in Amsterdam, en je begrijpt nu, waarom ik geen afscheid
kon komen nemen.
Hoe ik 't hier vind ? 0, 'k zou hier heel best de
acrd krijgen, dunkt me, maar dan moest ik jou bij
me hebben. Tante woont hier op een verdieping, heel
klein, maar toch lief. Alles blinkt er als een spiegel.
Toch moet het wel verdrietig zijn, dunkt me, altijd
zo boven te moeten wonen. 't Is altijd trappen op,
trappen af ; ik houd er van om zo maar recht de
deur uit te kunnen hollen.
Nu, echt hollen kun je hier toch ook niet zoals
bij ons op 't dorp. 't Is overal zo vol mensen, auto's
en rijtuigen, dat je altijd voorzichtig moet zijn, al
zijn er ook geen verborgen kalkkuilen. En op de
grote pleinen is het trems en nog eens trems.
Weet jij ook, waarom de mensen hier trem zeggen
in plaats van tram ? Nu, dan zal ik je niet wijzer
maken, want ik weet het zelf ook niet. 1k denk, dat
ze „trem" wat deftiger vinden, en in de stad houden
ze van branie, dat weet je wel.
Oom was voor zaken uit, en daarom is tante deze
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eerste dag wat met me op stap gegaan. We zijn
naar de Dam geweest, waar een groot paleis staat
van de koningin. Daar verblijft ze ieder jaar een
dag, als ze de hoofdstad van ons land bezoekt. 't Is
kolossaal groot en er moeten wel honderd kamers
in zijn. Tante zei, dat het een echt kunstwerk was,
en dan zal 't wel waar zijn, maar ik kon het er toch
niet aan zien. Daarna zijn we langs enkele grachten
gelopen met prachtige grote herenhuizen.
't Is hier allemaal gracht : Herengracht, Prinsengracht en ik weet niet hoeveel grachten nogal meer.
't Is wel aardig zo'n grachten. Middenin is een kanaal, waar je grote schuiten ziet, die zwaar geladen
zijn. Ik heb de schuitenvoerders bezig gezien met
hun Lange stokken en ik kan je verzekeren, dat 't
werken is. 't Zou mijn baantje niet zijn, hoor !
Maar `k was je die grachten aan 't uitleggen.
Langs dat kanaal staan mooie hoge bomen ; dan
krijg je de straat, en eindelijk de huizen met brede
trottoirs er voor.
Ik zou je nog 'n boel kunnen vertellen over allerlei
dingen, die ik gezien heb, b.v. over de beurs, 'n groot
gebouw, dat wel zo lang is als een hele straat en
waar van alles en nog wat verhandeld wordt, over
kerken, die haast tussen de hoge herenhuizen verborgen staan, over de kolossale winkels met wel
twintig spiegelruiten, en honderd dingen meer, maar
m in vingers zijn moe van 't schrijven. Ik zal je dat
later allemaal lang en breed vertellen.
Toen we 'n uurtje geslenterd hadden, waren we
op 't Rembrandtplein. „Nu nemen we gauw even de
trem," zei tante toen, „dan zijn we direct weer thuis."
Toch wel 'n aardig ding zo'n trem ; voor 'n paar
centen ben je direct waar je wezen wil.
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Morgen voormiddag ga ik met oom naar Artis,
en misschien vertel ik je morgenmiddag wel even
hoe 't me bevallen is.
Beste groeten aan alien van
Je toegenegen vriend
HEIN.
P.S. Dat zou ik nog vergeten. Als je soms bij ons
thuis komt, moet je eens kijken of Marie goed voor
min konijntje gezorgd heeft.

30. Tweede brief van Hein.
Amsterdam, 9 Aug. '36.
Beste Vriend Miel,
D'r zat eens een wever al op z'n getouw,
Hij wist niet wat hij weven zou.
Zo zit ik hier nu ook ; ik weet wezenlijk niet, wat
ik schrijven zal. Niet dat ik gebrek aan vertelstof
heb, juist andersom ; ik zou wel 'n heel schrift achter
elkaar vol kunnen pennen. Nu, ik zal maar .proberen„
om 't voornaamste er uit to zoeken.
Gisteren schreef ik, dat ik deze morgen naar Artis
zou gaan. Dat was natuurlijk een reusachtige domheid van me, want 'n braaf katholiek gaat Zondags
's morgens naar de kerk en niet naar de dierentuin.
Ik ben naar twee H. Missen geweest, om zeven
uur en om tien. Jongen, wat was dat een lief kerkje,
zo fijn beschilderd en zo lief gesierd met enkel
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levende bloemen. Daar is de kathedraal op ons dorp
In schuur bij. En wat heb ik genoten onder de Hoogmis. Ze hadden er een gemengd koor met mannen
en kinderen, en ze zOngen zo mooi, dat ik nu en
.dan meende, dat ik de engeltjes hoorde. Eentje van
de jongens moest een solo zingen, en je had eens
moeten horen, hoe dat stemmetje door de kerk
zweefde ; als 't heel hoog trilde, kreeg ik opeens
''n rilling over m'n lijf.
De kapelaan die preken moest, was een grote, zware
man met een kolossale krullekop, maar van z'n preek
heb ik niet veel verstaan, want hij had maar 'n heel
erg dun stemmetje. Dat vond ik wel raar, zo'n grote
clikke kapelaan van wel tweehonderd pond en zo'n
mager piepstemmetje !
Waar ik ook van stond te kijken is, dat de mensen
hier zo eerbiedig zijn in de kerk ; ik heb niemand
zien praten of rondkijken. En de misdienaars waren
ook heel zoete jongens, die niet omgaapten, niet
speelden, en nooit ruw, maar altijd netjes waren....
Zo doe ik 't voortaan ook hoor ! Let er maar op,
ik ben totaal bekeerd.
Maar nu jets over Artis. Zo'n dierentuin is kostelijk
om te zien hoor ! Daarvoor alleen zou je op reis
willen gaan naar Amsterdam. Maar je moet iemand
bij je hebben die je rondleidt, anders zie je niet
eens de helft. Dan loop je maar te dwalen en komt
telkens weer op plaatsen, waar je al geweest bent.
Nu, oom weet alles precies ; die is al wel honderd
keer in Artis geweest. En vertellen als hij kan ! Daar
zul je nog van horen.
Daar heb je vooreerst de apenkooi, echt leuk,
hoor ! 'k Vond 't wel leuk de apen in de takken te
zien klimmen. De jongens die er stonden, hadden
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veel plezier met de aardige grimassen die ze maakten, maar ik niet erg, want ik houd niet van apen.
Dat zijn toch eigenlijk maar smerige beesten.
Bij de papegaaien had ik nog meer plezier dan
daar. Die schreeuwden soms, dat m'n oren er van
tuitten ; maar er waren ook altijd enkele papjes
aan 't babbelen. V6Or me liep een heel dikke dame

en opeens riep een papje achter haar : „Dag juffrrrouw !" 't Klonk z6 natuurlijk, dat de dame omkeek en me nijdig aanzag. Ik werd er verlegen van
en zei : „Dat doet hij daar." Toen ik er eindelijk
uit ging, riep iemand achter me : „Doe de deur toe !"
Ik keek om, maar er was niemand to zien. Dat was
dus ook een papje geweest, die me zeker stilletjes
uitgelachen zou hebben, als hij verstand had.
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In 't huis van de grote roofdieren heb ik ook echt
genoten. Je weet wel, dat er bij ons eens twee
wagens met dieren geweest zijn, met een tijger, een
beertje, een stekelvarken en nog wat andere beestjes
er in. Nu, maar hier in 't roofdierenhuis krijg je wat
anders te zien : allerlei leeuwen, tijgers, poema's,
jaguars en andere beesten liggen daar te kijken
achter dikke ijzeren tralies. Naar mijn zin lagen ze
veel te rustig ; daarom begon ik een grote leeuw
met prachtige manen recht in z`n ogen te kijken,
te fixeren noemen ze dat. Eerst knipperde hij wat
met z'n ogen ; toen deed hij ze dicht ; maar op 't
laatst kon hij 't niet meer uitstaan. Hij sprong op,
schudde z'n manen en begon woedend te brullen.
'k Had er plezier in, want zo'n leeuw kan 'n keeltje
open zetten, hoor ! Maar z'n buurman wou z'n stem
ook eens laten horen, een derde brulde mee, en ten
laatste werd het 'n gehuil en gebrul dat horen en
zien verging. Toen werd ik bang, dat de oppasser
komen zou, om mij er uit te jagen en ik keek angstig
rond. Ik was niet heel gerust, voor we weer buiten
stonden in de open lucht.
Toen naar de olifanten. Wat 'n kanjers zijn dat !
Dat zal je wel begrijpen, als je weet, dat een volwassen olifant meer dan drie meter hoog wordt en
acht duizend pond kan wegen. Dat licht je zo maar
niet op, he ? Aan 'n slagtand zou je al meer dan
genoeg kunnen hebben, want die wordt soms 200
pond zwaar.
Bij de olifanten stonden drie jongens, die olienootjes aten. De oppasser dacht zeker, dat ze er ook
wel 'n paar aan de olifanten wilden geven en liet
er eentje op gaan staan en z'n bek open maken.
Een van de jongens gooide een olienootje in de
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brede muil, maar voor de rest kreeg het beest niets
dan de schalen. En daar schenen de valse jongens
nog veel pret in te hebben. Wacht, dacht ik, ik zal
hem wat geven dat beter is. Ik had drie kadetjes
met kaas van tante mee gekregen. Ik haalde er eentje uit m'n zak en gooide het in de open olifantenbek.
Of hem dat smaakte !
Maar toen kreeg ik met die drie apen te doen.
„Kaik, dat jochie geift hem 'n broudje 1 Die ken 't
hebben, sou je seggen," zei er een. „Sag, heb je foor
mij ouk niet so'n broudje ?" lachte nummer twee.
„Sag jochie, ze roupen je," spotte de derde ; „as je
in de kooi gaat, sellen ze je 'n poutje gefen."
Zo'n brutale vlegels ! Me dunkt, als ik in Amsterdam woonde, zou ik nogal eens ruzie krijgen. Maar
'k zou er op timmeren, als ze zo vals zijn. Dat weet
je wel ; denk maar eens aan Piet Baanders. Toch
geloof ik wel, dat er hier in de hoofdstad net zo
goed ferme jongens wonen als bij ons, en valse
jongens vindt men overal. Eindelijk kwam m'n oom
binnen, en toen de drie zagen dat hij tegen me
praatte, poetsten ze gauw de plaat. Zo gaat het
altijd ; hoe brutaler hoe banger.
„'n Mooi vingertje," zei oom en hij wees naar de
snuit van de olifant ; „dat is maar even twee meter
lang. Toen haalde hij z'n beurs voor de dag. De
olifant stak direct z'n slurf uit, nam een dubbeltje
aan uit oom's vingers en lei 't netjes in de hand
van z'n oppasser. 't Was leuk om te zien.
„Slimme beesten," zei oom, toen we verder gingen.
„Daar zal ik je 'ns 'n grap van vertellen. In 'n dierentuin, 'k meen in Antwerpen, zat een grote olifant
achter een afrastering van twee meter hoog. Als de
mensen hem iets geven wilden, ging hij met z'n voor-
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poten op 'n hoog bankje staan en stak dan z'n snuit
over de afrastering heen. Eens gaf 'n dame hem 'n
zakje met snoep. Jimmy pakte 't aan, en 't was
mooi om te zien hoe gauw hij 't zakje leeg had
gesnoept. Dat zag 'n jongen, en die wou Jimmy eens
beetnemen. Hij vulde 'n zakje met zand en gaf dat
aan de olifant. Wat die baas pret had, toen Jimmy
het zakje boos weggooide. Maar z'n pret duurde
niet lang. Terwill hij nog krom stond van 't lachen,
kwam de olifant over de tralies heen met z'n snuit,
pakte den vlegel boven met z'n jasje beet, lichtte
hem de kooi in en schudde hem 'ns goed door elkaar. Daarna zette hij hem weer terug. Ik geloof,
dat hij toen uitgelachen was."
„Juist goed !" zei ik, en ik dacht aan die drie
vlegels, die den olifant niets dan hulzen gaven.
De ijsberen vind ik ook heel interessante beesten.
Ze waren aan 't plassen in 't ijskoude water en
speelden met grote stukken hout, die ze telkens
aanpakten met hun brede berenpoten, om ze op
de kant te gooien. Als je die speelse dieren bezig
ziet, zou je er zo maar heen willen lopen, want ze
lijken helemaal niet vals. Toch moeten het echte
valse beesten zijn, want oom vertelde, dat zo'n
witpels in de Haagse dierentuin een dame een hand
heeft afgebeten. Ik bleef daarom op eerbiedige afstand, want m'n handen zijn me toch te dierbaar.
Nu nog iets over 'n andere gewichtige meneer,
die nijlpaard heet. Waarom ze dat beest nijlpaard
noemen, begrijp ik niet best, want 't is een log beest
met korte plompe poten. Maar groot is ie, en gewichtig ook : hij kan vier of vijf meter lang worden
en haalt soms een gewicht van vijf of zes duizend
pond. De lelijke dikke kop alleen kan wel vierhonVrolijk Volkje XI.
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derd pond wegen. Daarmee ga je niet voetballen, he.
Je begrijpt, dat er aan zo'n kop 'n mondje moet
staan, en dat er heel wat eten voor nodig is. Oom
vertelde, dat 'n volwassen nijlpaard van 50 a 60
pond groenten helemaal niet verschrikt. Hij vertelde
ook, dat eens iemand in Artis 'n nijlpaard een lege
fles in z'n bek wierp. En wat deed nu het beest wel,
denk je ? Uitspuwen ? .... Nee hoor, het kraakte de

fles of 't een hazelnoot was en slikte ze heel gewoon
naar binnen, net of er niets gebeurd was. En 't mooiste van 't geval was nog, dat het beest er geen
hinder van gehad heeft.
't Vlees van 'n nijlpaard moet heel goed smaken,
net als rundvlees, zegt oom, maar ik zou het toch
niet moeten. De negers in Afrika houden er wel van
en daarom gaan ze vaak op de nijlpaardenjacht.
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Een van de negers moet zich verschuilen, dicht bij
de plaats waar de dieren gewoonlijk uit het water
komen. Hij wacht daar tot een nijlpaard terugkomt
van z'n wandeling, en juist als het zijn voorpoten
in 't water zet, werpt hij het 'n stevige spies in z'n
lijf. Het dier vlucht nu 't water in, neemt de spies

mee en ook 't lange touw met een vlotter, dat aan
de spies bevestigd is. De volgende dag gaan 'n hoop
negers met spiesen gewapend er op af. Ze springen
in een kano en roeien naar de plaats, waar ze de
vlotter zien drijven. Ze wachten, tot het gewonde
dier boven . komt om lucht to happen en werpen hem
dan alle spiesen in 't lichaam. Gewoonlijk heeft het
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dier dan niet veel meer te vertellen. Maar 't gebeurt
ook wel, dat het woedend op de schuit aanvalt en
er met geweld tegen botst om ze te doen kantelen.
In dat geval zou ik liefst niet mee in de kano zitten,
want kaken die 'n fles zo maar kunnen kraken, zullen 'n mens ook 'n geweldige knauw kunnen geven.
Oef ! . . .. is dat werken ! Acht kantjes vol en nog
niet halfweg I Maar 'k schei eruit, want ik moet nog
naar huis schrijven ook. De rest vertel ik later wel.
Beste groeten aan Vader, Moeder, Sien, Miet en
kleine Theo.
Je toegenegen vriend
HEIN.

31. lets over leeuwen en tijgers.
(Uit de vertellingen van Oom.)
De leeuw, de koning der dieren, is 'n beest waar
je respect voor hebt ; de tijger is een gluiper met
valse klauwen en daarom kan je hem niet uitstaan.
Zo dacht ik vroeger over leeuw en tijger. Toch geloof ik, dat ze elkaar niet veel toegeven, dat 'n
leeuw even vals en wreed kan zijn als een tijger,
en dat een tijger even bang is .... als een leeuw.
Nu ja, kijk maar zo verwonderd niet. De mens, de
koning der schepping, heeft 'n paar ogen, waar 't
verstand doorheen schijnt, en met die ogen kan hij
de wildste dieren in bedwang houden. Wat de
leeuwen betreft, kan ik zelf niet van ondervinding

133
praten, maar tijgers heb ik tijdens mijn verblijf in
Indid drie keer ontmoet.
Daar heb ik mee geboft, want er zijn wel mensen,
die tien, twintig jaar in Indie doorbrengen, zonder
ooit 'n tijger in 't wild te zien. Maar 'k was ook
nogal dikwijls op pad, als ik in de onderneming
niets te doen had. De streek was bovendien rijk aan

plantages, en verderop was 't alang-alang zover je
zien kon, een echt paradijs voor tijgers.
Sommige jongens denken wel eens, dat het in de
vreemde landen vol zit met wilde dieren, maar
zulke jongens zou ik willen vragen : „Heb je ooit
'n vos gezien of een varkensdas ?"
Negen en negentig kansen op de honderd moeten
ze „neen" antwoorden, en toch wonen die beesten
hier in ons land. Nu, met de wilde beesten in de
Vrolijk Volkje Xl.
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vreemde landen is 't net eender. D'r zijn er wel, maar
je krijgt niet licht de kans er een te zien, en natuurlijk heb je nog minder kans, door zo'n dier te worden
opgepeuzeld.
Toen ik de eerste keer 'n tijgerkop door 't suikerriet zag loeren, kreeg ik er kippenvel van en m'n
kniedn knikten, dat durf ik gerust bekennen. Maar
ik bleef toch dapper staan, sloeg een kruis en haalde
m'n revolver uit de zak, als 't beest soms mocht
aanvallen. Een ogenblik bleven we elkaar scherp
aankijken, waarna de tijger z'n biezen pakte.
De tweede keer
ging 't juist eender,
met dit verschil, dat
ik toen heel wat
moediger was. Rustig keek ik 't dier
in 't gezicht en 't
ging al gauw aan
den haal.
Maar de derde
keer was 't slimmer.
Toen had ik te doen
met 'n oude koningstijger, die verbazend
veel zin in me scheen te hebben. Wel 'n paar minuten bleef hij me aankijken en ik had 61 m'n moed
nodig, om rustig en bedaard te blijven. Eindelijk
draaide de tijger zich kalm om en wandelde weg.
Ik begreep, dat ik met 'n menseneter te doen had
en dankte m'n engelbewaarder al voor m'n redding.
Maar 'n minuut of vijf later dook, even ver van me
af, weer dezelfde tijgerkop op uit het alang-alang.
Dat is 't einde, dacht ik bij me zelf, maakte een
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kruis en riep de hulp 'in van m'n engelbewaarder.
Daarna trok ik m'n revolver uit de zak, want ik
wilde m'n leven zo duur mogelijk verkopen.
De tijger scheen mij even weinig te vertrouwen,
als ik hem. Wel vijf minuten bleef hij me bewegingloos aankijken en ik betaalde hem met gelijke munt.
Eindelijk trok hij gelukkig weer op, maar ik begreep
dat ik hem niet gemakkelijk ontkomen zou, te veer,
daar de avond reeds begon te vallen.
Nauwelijks had het dier zich omgekeerd, of ik
zette 't op een lopen, hoe warm 't ook was en ik
holde in een adem door, tot ik in de bebouwde
streek kwam. 't Zweet liep me tappelings langs 't
lijf en 'k was zo vermoeid, dat ik er bij neer kon
vallen. Die vermoeienis bezorgde mij 'n driedaagse
koorts en 't scheelde niet veel, of 'k was 't hoekje
om gedaan. In ieder geval, als die gluiperige tijger
me die avond nog gezocht heeft, heeft hij vergeefse
moeite gedaan.
Wil je nu weten, waaraan ik m'n redding dank ?
Op de eerste plaats aan 't kruisteken, dat ik gemaakt had, en op de tweede plaats aan de zorg
van m'n goeden bewaarengel. Wat dat kruisteken
betreft, geloof ik, dat het jong yolk tegenwoordig
daar niet zo druk aan doet als wij in onze tijd. Wij
leerden 'n kruisteken maken voor ieder werk en bij
elk gevaar. Dat mogen de jongelui van de tegenwoordige tijd, ook gerust leren ; 't zal hun geen
kwaad doen.
Nu wil je natuurlijk ook weten, waarom die derde
tijger veel gevaarlijker was dan de twee eerste.
Dat zal ik je eens even uitleggen. De eerste twee
waren jonge, vlugge, lenige dieren, die met de jacht
op andere dieren gemakkelijk aan de kost konden
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komen. Daarom hadden ze niet veel zin, om tegen
'n mens te beginnen. De derde was 'n oud beest,
dat niet zo vlug meer was en daarom niet zo gemakkelijk 'n prooi kon vinden. Zo'n beest heeft altijd
honger en valt daarom op alles aan, wat het op
z'n weg ontmoet, ook op mensen. En als zo'n dier
eenmaal ondervonden heeft, hoe zwak 'n mens
eigenlijk is, doe je goed, zo ver mogelijk van hem
vandaan te blijven.
Met leeuwen is 't juist dezelfde geschiedenis.
Jonge, krachtige en vlugge dieren maken jacht op
antilopen, zebra's, gazellen en ander wild en kunnen
gemakkelijk hun kost verdienen. Ontmoeten ze 'n
mens, dan gaan ze liefst een andere kant uit. Maar
oude of gebrekkige dieren, die een wedstrijd met
vlugge antilopen of gazellen niet aandurven, werpen
zich op iedere prooi, die onder hun bereik valt, en
worden ook menseneters, als ze de kans hebben.
Zulke dieren vertonen zich ook vaak dicht bij de
negerdorpen, waar ze loeren op schapen, geiten,
jonge kalveren en ook op mensen. Ze zijn de schrik
voor de inboorlingen, die geen rustige dag of nacht
meer hebben, eer het dier gedood is.
Even wil ik je nog vertellen, hoe ze zo'n dier onschadelijk maken. Buiten het dorp bouwen ze een
tamelijk grote kooi van stevige palen en vlechtwerk.
Voor aan die kooi is een grote opening, die met
een valdeur gesloten kan worden. Aan die valdeur
wordt een touw gebonden, waaraan een stuk vlees
bevestigd wordt, maar zo, dat een leeuw, die 't vlees
mee wil nemen, de valdeur in beweging brengt.
Gewoonlijk duurt het dan niet lang, of de leeuw
heeft het aas gevonden, wil 't even meenemen en....
zit gevangen. De volgende morgen wordt hij met
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spiesen afgemaakt, of, als er 'n missionaris in 't dorp
is, heeft hij de kans om gefusilleerd te worden. 't Is
toch niet erg snugger van den koning der dieren, dat
hij zich in zo'n val laat lokken als een onnozele
muis !
Maar voor deze keer is 't welletjes geweest. Een
volgende keer vertel ik wat meer over de dierenkoning.

32. Jan Brom.
Jan Brom kijkt ied're morgen
't Eerste naar de lucht ;
En staat de zon te gloeien,
Klinkt uit z'n mond de zucht :
„Wat is het heet, wat is het heet ;
Dat zal vandaag wat geven !
't Wordt zwoegen, zweten, heel de dag,
Zo is 't voor mij Been leven !"
Jan Brom kijkt ied're morgen
't Eerste naar de lucht ;
En valt er somtijds regen,
Klinkt uit z'n mond de zucht :
„Wat is het nat, wat is het nat.
't Is regen alle dagen !
Waarom wordt toch een mens altijd
Bezocht met duizend plagen !"
Jan Brom kijkt ied're morgen
't Eerste naar de lucht ;
En gaat het 's winters vriezen,
Klinkt uit z'n mond de zucht :
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,,Wat is het koud, wat is het koud,
De sneeuw ligt op de straten ;
't Wordt straks een grote modderpap,
Men moet er 't werk om laten I"
Jan Brom kijkt ied're morgen
't Eerste naar de lucht ;
't Is steeds hetzelfde liedje :
Hij moppert en hij zucht.
De wijze zegt : „God geeft het weer,
Ik ben er mee tevreden."
Hij bidt en werkt — Jan raast en tiert
En vindt geen vreugd beneden !

33. De kikker die zich zo groot wilde maken
als een koe.
De zon scheen zo blij.
Alleen in de wei
Zat vrolijk een kikker to kwaken.
Daar knarste een hek,
De kikker zei „rek"
En sperde verwonderd zijn kaken.
Want zulk een groot dier
Zag nooit hij nog hier,
De kikker van nauw'lijks acht weken.
Dat dier was een koe ;
De puit wist niet, hoe
Hij aan zoiets uit kwam gekeken.

139
Doch plots'ling verstomt
Zijn vreugde, hij gromt :
„Wat ben ik, och-arm, toch een peuter I
Maar wacht, ik weet raad,
Dat plan is niet kwaad,
Dan blijf ik niet langer een kleuter."
„Zeg beest," zegt hij ras,
„Jij komt net van pas ;
Want, weet je, ik blijf liefst geen kikker !....
Nu, kijk mij eens aan,
Ik denk, 't zal wel gaan,
Ik word nu als jij, of nog dikker."
Nu blaast hij heel hard,
Helaas tot zijn smart
Kan hij 't bij de koe nog niet halen.
Hij perst en hij blaast....
„Zeg, ben ik er haast ?"
„Nog lang niet," moet 't koetje herhalen.
„Dan kom ik er nu !"
Zo pocht hij en.... „phu",
Hij blaast tot zijn longen gaan kraken....
„Is 't klaar ?".... „Neen, nog niet."
Nog eens „phu" en ziet,
Hij berst van zijn hiel tot zijn kaken.
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34. Nog meer over den leeuw.
(Uit Ooms vertellingen.)
De leeuw is een poesje.
Ja, dat zou je niet zeggen, als je daar 'n fors
gebouwden leeuw ziet staan op z'n stevige poten,
die z'n ruige manen schudt en z'n krachtige staart,
die in een haarbos eindigt, door de lucht zwiept.
En toch.... de leeuw is een poes, net zo goed als
de tijger. Maar 't is een poes, die niet met zich
laat sollen. Toch zijn er honderden geschiedenissen,
sprookjes en fabels, waarin de leeuw 'n mooie rol
speelt. Zo komt het, dat, terwij1 de tijger wreed en
bloeddorstig genoemd wordt, de leeuw de naam
heeft, dat hij dankbaar, edelmoedig en trouw is.
Enkele van die geschiedenissen zal ik even vertellen.
Je weet, hoe de legende vertelt, dat leeuwen de
H. Familie bewaakten bij de vlucht naar Egypte en
zo hun Schepper dienden. Je weet ook, dat te Rome
de leeuwen vaak weigerden de martelaars te verscheuren. Ze legden zich neer aan de voeten van
sommige martelaars en likten hun de handen. Je
kent ook wel de geschiedenis van Paulus de Kluizenaar.
Toen deze heilige kluizenaar meer dan honderd
jaar oud was, werd de H. Antonius door God tot
hem gezonden. Paulus voelde nu zijn einde naderen,
en terwill hij met Antonius lag neergeknield in 't
gebed, steeg z'n heilige ziel op naar de hemel. De
heilige abt Antonius wist niet, hoe 't heilig lijk te
begraven, want hij had geen enkel werktuig tot z'n
beschikking, en z'n eigen kluis was veel dagreizen
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daar vandaan. Toen hij in 't gebed om hulp vroeg,
zond God twee leeuwen uit de woestijn. Antonius
zegende de dieren, waarna ze aanstonds met hun
stevige klauwen een diepe groeve maakten in de
grond. Antonius legde nu met eerbied het lijk van
Paulus in de groeve, en aanstonds krabden de
leeuwen het graf weer dicht. Daarna kregen ze
opnieuw de zegen van Antonius, waarna ze blij
brullend terug stoven naar hun holen.
Een andere leeuw in Palestina was niet zo gelukkig

als deze twee. Daar stond een groot kluizenaarsklooster in een streek, waar in 't geheel geen water
to vinden was. Dat moesten de monniken uren ver
halen bij een bron, en daarom hadden ze een ezel,
die dagelijks 'n paar maal 't reisje daarheen maken
moest. Telkens bracht hij dan twee leren zakken vol
water mee.
Nu gebeurde het eens, dat de ezel door een leeuw
overvallen en verscheurd werd, zodat de monnik,
die 't dier geleiden moest, zonder ezel en zonder
water in 't klooster aankwam.
De abt van het klooster, die een groot heilige was,
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ging aanstonds er op uit, om den leeuw te zoeken.
Toen hij hem gevonden had, sprak hij' hem aldus
aan : „Schepsel Gods, gij zijt zeer slecht geweest.
In plaats van in de wildernis uw voedsel te zoeken,
hebt gij den ezel van het klooster verscheurd, zodat
de monniken geen water meer kunnen krijgen. Voor
straf zult gij de plaats van den ezel moeten innemen
en dagelijks naar de bron gaan om water te halen."
De leeuw ging gewillig mee, en voortaan zag men
het dier elke dag naar de bron gaan en terugkeren
beladen met twee waterzakken.
Nu nog 'n legende van een dankbaren leeuw.
In de tijd van de kruistochten reed een ridder
door een Oosters bos. Plotseling hoorde hij het jammerlijk gebrul van een leeuw. Zonder ook maar een
enkel ogenblik aan vrees of gevaar te denken, rende
hij naar de plaats vanwaar 1+ gebrul kwam. Daar
zag hij hoe een gevaarlijke reuzenslang een prachtigen leeuw in haar kronkels bekneld had, zodat hij
bijna geworgd was.
Aanstonds trok de fiere ridder zijn zwaard en hakte
het monster doormidden, waardoor de leeuw gered
werd van de' dood.
Het dier keek zijn redder dankbaar aan, en toen
deze verder reed, volgde het hem als een hond, en
bewees hem op alle wijzen z'n dankbaarheid.
Maar de tijd kwam, dat de ridder naar zijn vaderland moest terugkeren. Hij wilde den leeuw, die zo
mak en goedig was, meenemen en vroeg daarom
voor het dier een plaats op het schip.
Maar de gezagvoerder en de schepelingen, die niet
geloofden, dat het dier zo goedaardig was, wilden
in geen geval een leeuw aan boord en zodoende
moest de ridder scheiden van den trouwen gezel.
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Maar de leeuw zou hem volgen, hoe dan ook.
Toen hij 't schip met zijn meester of zag varen,
wierp hij zich in de golven en zwom het achterna.
Uren lang hield hij de strijd tegen de golven vol,
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maar eindelijk raakten zijn krachten uitgeput en verdween hij in de diepte.
Dat is de geschiedenis van den dankbaren leeuw.
En hiermee stap ik van de leeuwen af, maar 'k
wil je toch nog even zeggen, dat je uit die laatste
historie leren kunt, dat dankbaarheid 'n mooie deugd
is, evenals de ondankbaarheid 'n lelijke ondeugd is.

35. De rokers.
Klein Janneman vond vaders pijp ;
Daar zat nog heel wat in ;
Verdraaid ! hij kreeg in 't roken toch

Opeens zo'n echte zin.
Stil als een diefje sloop de guit
Door de achterdeur er 't huis mee uit.
Hoe 't gaan moest, wist hij op een prik !
Wat 'n schik, wat 'n schik ! wat 'n schik !
Wijdbeens, zijn handen in zijn zak,
Zijn ijsmuts in de nek,
Deed hij als vader.... poeh ! puuuh ! pah I
Puuh, pah ! na ied're trek.
De jongens kwamen om hem staan
En gaapten 't grote wonder aan,
Maar een zei : „Kijk, zo'n leuke snuit !
Zijn pijp is uit, ze is uit !"
„As 'k ook es mag, dan haul ik vuur...."
„Je mag," zei Janneman,
En spoedig was het zaakje klaar.
„La 's zien, wie 't best het kan."
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„Nu is het toch wel heuse rook,”
Zei Jan, „de buurt is blauw van smook."
En eerlijk trokken ze om de beurt,
Eerst Geurt, dan Jan, dan Geurt.
„Poeh ! Poeh !" zei Jan, „wat is dat raar,
Er kruipt iets in mijn keel."
„'t Is prultabak," spuwt Geurt, „ik pas;"
En had een kleur als meel.
Jan droop, het pijpjen in de hand,
Naar d'een, en Geurt naar d'and're kant,
En beiden hikten : hiek ! hiek ! hiek !
'k Ben ziek, zo ziek, zo ziek !

36. De struisvogel.
('t Laatste uit Ooms vertellingen.)
1k kan me nog goed herinneren, hoe verwonderd
ik stond te kijken, toen ik voor 't eerst een struisvogel zag.
'k Was in Artis en zag door de struiken iets heen
en weer bewegen, dat op 'n vogelkop leek. Toch
kon 't geen vogel zijn, meende ik, want het bewegende ding was beslist twee meter boven de
grond. Nieuwsgierig ging ik er op af, en weldra
stond ik voor een echte Afrikaanse struisvogel.
'k Wist wel, dat een struis geen vogeltje was om
in een kooitje te zetten, en dat je zaad laat eten
uit een bakje, of drinken uit een fonteintje, maar zó
groot had ik me de sinjeur niet voorgesteld.
Een volwassen struis draagt z'n kop twee en een
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halve meter hoog in de lucht en kan een gewicht
halen van honderd vijftig pond. 't Is heel natuurlijk,
dat die meneer niet geschapen is om te vliegen,
want om dat te kunnen zou hij een koppel vleugels
nodig hebben haast half zo groot als die van een
vliegmachine. En in plaats daarvan heeft hij maar
heel korte stompen, die slechts de helft van z'n
lichaam bedekken. Toch zou hij die stompen niet
graag willen missen, want ze komen hem goed te
pas bij het lopen.
De struis heeft een
paar hoge stevige
poten en kan passen
maken, waar 'n jongen
op stelten niet aan
.4)fr
ruiken kan. Als hij vervolgd wordt, maakt hij
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4 meter. Dat zou hij

natuurlijk wel laten,
als hij niet over 'n
paar vleugels beschikte, die voor 't even•
wicht zorgen.
De boeren in Zuid.17si
Afrika houden er een
toom struisen op na,
net als hier kippen en ganzen gehouden worden.
Dat doen ze niet om z'n eieren of om z'n vlees,
maar voornamelijk om z'n veren ; de rest is maar
bijzaak. Toch moet je ook weer niet te min denken
over 'n struisvogelei. Wat 'n kip in vijf en twintig
keer legt, geeft een struis je elke keer dat hij een
ei aflevert. Zo'n ei toch heeft 'n lengte-doorsnee van
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1.5 bij 'n breedte van 1 dm. en weegt bijna drie
pond. Weliswaar heeft dat reuzenei niet zo'n heerlijke smaak als 'n kippenei, maar 't is toch goed
eetbaar. Bovendien kan men de steenharde schaal
nog gebruiken voor vaatwerk. Ook het vlees is niet
te versmaden ; 'n jonge struis smaakt even goed als
'n vet haantje, terwijl 't vlees van een ouder dier,
al is 't wat taai, toch even goed te gebruiken is
als taai rundvlees.
Maar de veren zijn toch heel wat voornamer. Als
de struisvogel twintig jaar oud is — je moet weten,
dat hij het tot tachtig brengen kan — heeft hij z'n
volle wasdom bereikt. Dan kan men ook voor de
eerste keer de prachtige vleugel- en staartpennen
afsnijden, die dan zeer duur verkocht worden. Men
snijdt die veren of vlak bij de huid. De spoelen
blijven dus zitten, maar die verdrogen spoedig en
vallen dan uit, om voor nieuwe veren plaats te
maken. Drie keer in de twee jaar kan men zo'n
veren-oogst binnenhalen om die te verkopen.
Hoe duur die veren wel zijn ? Ja, dat ligt er aan ;
't ene jaar zijn ze duurder dan 't andere ; maar 'k
geloof niet, dat je tegenwoordig voor honderd gulden 'n kilo van dat goedje kopen zult.
De struis met z'n gewicht van honderd vijftig pond
heeft natuurlijk heel wat voedsel nodig. In ZuidAfrika lopen ze in uitgestrekte weiden, die met draad
zijn afgemaakt, en daar pikken ze gras net als de
ganzen. Maar als je me vraagt, wat 'n struis eet,
dan is m'n antwoord : „alles". Alles wat niet spijkervast is, trekt hij los met z'n stevige bek, en als 't
niet te groot is voor z'n keelgat, gaat het glad naar
binnen : steentjes, schelpen, glasscherven, alles is
hem welkom.
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Eens heeft 'n geleerde in een struisvogelmaag behalve zeven pond zand en steentjes, drie stukken
ijzer, negen geldstukken, een deurhengsel, zeven en
dertig spijkers, twee sleutels en nog allerlei ander
goed gevonden. Heel wat meer dus dan 'n jongen
bergen kan in al z'n zakken te zamen.
De struisvogeljacht is de liefste jacht voor de
Arabieren. Op hun vlugge paarden gezeten, trekken
ze de woestijn in, om een kudde struisvogels op te
sporen. Natuurlijk vliegt de struisvogeltroep aan-

stonds uit elkaar, zodra ze hun vervolgers zien
naderen, want de dieren zijn erg schrikachtig. Dan
begint de vervolging. Elk paar ruiters kiest 'n struisvogel uit, die ze vangen willen. Een der ruiters volgt
de struis in al z'n wendingen, terwijl de andere
altijd de korste weg neemt. Nu en dan keren ze
de rollen om, opdat de paarden niet al te vermoeid
zouden worden. Na ongeveer een uur moet de struis,
die wel sneller lopen kan dan een paard, maar
eerder vermoeid raakt, de kamp opgeven. Met 'n
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lang stuk hout wordt hij afgemaakt, waarna de
jagers hem z'n pakje uittrekken met de veren naar
binnen, opdat ze niet beschadigd zouden worden.
Van 't vlees nemen ze enkel mee, zoveel als ze
onderweg nodig hebben.
Men heeft wel eens geprobeerd om de struis als
trekdier te gebruiken en hem voor lichte wagentjes
gespannen, maar 't haalde niet veel uit. De struis
is veel te ongestadig en loopt nu hier dan daarheen,
zoals 't hem in de kop komt, zodat men hem niets
geleerd kan krijgen. De geleerden zeggen, dat hij
veel te weinig hersens heeft en daarom zo verstrooid
is. Nu, 't kan best waar zijn, want met de jongens
en meisjes is 't net eender. Die zo gedurig verstrooid
zitten rond te gapen, hebben gewoonlijk niet veel
verstand, en zij die 't minste verstand hebben, zijn
juist de grootste gapers. 't Zijn echte struisvogels ;
alleen hebben ze niet zo'n kostbare veren.
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