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IN DE TUIN VAN GRAVIN ROSEMARIE
Midden in de mooie tuin rondom het kasteel van Gravin
Rosemarie, stond Peter met een gieter in zijn hand. Er zat
water in de gieter, maar Peter vergat helemaal te gieten.
Hij moest maar aldoor kijken naar dat prachtige kasteel en
het schitterende park eromheen. Peter was op bezoek bij
zijn grootvader, die slotbewaarder was. Het slot was op
't ogenblik onbewoond, want de gravin was met haar man,
de beroemde violist Michaël, een grote reis gaan maken.
Petertje stond verwonderd rond te kijken.
„Wat moet het heerlijk zijn om in zo'n kasteel te wonen !"
dacht hij. Hij begon de ramen te tellen. Ze waren allemaal
gesloten, behalve één. Hij vroeg zich af wie daar wel zou
slapen. Hij was zo in gedachten dat hij niet hoorde dat er
iemand aan kwam. Hij schrok dan ook erg toen zijn
grootvader hem onverwachts op zijn schouder klopte.
„Wat is er aan dat raam te zien?" vroeg hij.
„Ik zou graag willen weten wie daar slaapt", antwoordde
Petertje.
„Niemand", zei grootvader. „Het laatst heeft Harlekijntje
daar geslapen."
„Harlekijntje?" Peter keek zijn grootvader ongelovig aan.
„Harlekijntjes zijn toch houten poppen? Hoe kan daar nu
een harlekijntje hebben geslapen. U vertelt een sprookje !"
„Geen kwestie van, het is echt gebeurd. Heb je dan nog
nooit over Harlekijntje horen spreken?"
„Nee !" riep Peter uit. „Alleen maar bij de poppenkast op
de kermis !"
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Grootvader begreep toen ook wel, dat zijn kleinzoon niets
van Harlekijntje kon weten, want hij woonde in een heel
andere streek. De oude man ging op een bankje bij een
tulpenperk zitten en zei : „Zet je gieter eens even neer,
ventje, dan zal ik je eens wat van Harlekijntje vertellen.
Maar..."
Grootvader had niet eens tijd meer om „voorzichtig" te
roepen. Peter was met gieter en al in het tulpenperk
gevallen.
„Wat ben jij onhandig !" riep de slotbewaarder uit. Peter
dacht dade lijk bij zichzelf: „Nu vertelt Grootvader natuurlijk geen verhaal."
Maar daarin vergiste Peter zich. Hij moest in de zon gaan
zitten om een beetje te drogen. Ondertussen begon
Grootvader te vertellen van Harlekijntje.
„Jaren geleden, toen Gravin Rosemarie nog een klein
meisje was dat met poppen speelde, hee ft de houtsnijder
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Baas Friedolin, die in het boshuis midden in het bos
woont, een Jan Klaassen gevonden in een oude kast op de
zolder. De Jan Klaassen, die onder het stof zat, zag er eerst
uit als een houten pop, maar toen hij in het daglicht kwam
en de zon op zijn grote neus scheen, was hij opeens springlevend geworden."
„Nee, dat kan niet waar zijn !" riep Peter uit.
„En toch is het zo", verzekerde Grootvader hem. „Luister
maar, wat er verder gebeurde. Dit Harlekijntje is de enige
levende Jan Klaassen, die de mensen ooit gezien hebben.
Hij heeft bijna honderd jaar in die kast geslapen. Maar
sinds hij weer wakker is geworden heeft hij allerlei avonturen beleefd, die ondeugende rakker. Eerst is Harlekijntje
uit het boshuis weggelopen en in Braniedorp terecht gekomen, waar hij bij de rijke Boer Strokop ganzenhoeder is
geworden. Daar heeft hij niets dan domme streken uitgehaald en is ten slotte weggevlucht achter op de koets van
de Graaf van Zilverburg. Zo kwam Harlekijntje hier op
het slot, waar juist bruiloft werd gevierd. Och, och, wat
heeft hij hier niet allemaal uitgevoerd. Hij is toen in de
slagroom gevallen, is in het bed van onze hertog gaan
slapen, en zou zeker een flinke straf gekregen hebben, als
Gravin Rosemarie hem niet gered had, door hem in haar
grootste poppenbedje te verstoppen. Zodra hij de kans
kreeg, is Harlekijntje opnieuw gevlucht. Na een lange
zwerftocht werd hij liefderijk opgenomen in het gezin van
de schoolmeester van Woudlust. Aan al de kinderen van
dat dorp heeft hij geleerd hoe zij echte Jan Klaassenkunsten
moesten maken. Maar een nicht van de schoolmeester,
Nicht Alida, heeft zijn schuilplaats verraden. Er zijn toen
een heleboel veldwachters gekomen om Harlekijntje
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gevangen te nemen, want Hertog August Erasmus had een
grote beloning uitgeloofd voor degene, die Harlekij ntje
voor hem te pakken kon krijgen. Maar gelukkig is Harlekijntje er in geslaagd om te ontsnappen. Dagen en nachten
heeft hij in de bossen gedwaald tot hij de geitenhoeder
Michiel ontmoette. Michieltje is sindsdien een dierbare
vriend van Harlekijntje gebleven en hij is het nog. Harlekijntje heeft ook getoond die vriendschap dubbel en dwars
waard te zijn. Maar dat vertel ik je straks.
Dicht bij de plek, waar Michieltje zijn geiten liet grazen,
stond het jachtslot van Hertog August Erasmus: de
Hertensprong ! Daar heeft Harlekijntje zich in een van de
schatkamers verstopt. Alle bewoners van het slot dachten
dat er een spook was, totdat ze er eindelijk achterkwamen
dat alle rookworsten, die in het provisiekamertje hingen,
waren opgegeten. Je kunt begrijpen wat een deining dat
veroorzaakte !
Uiteindelijk heeft Harlekijntje weer een uitgang gevonden, waardoor hij kon ontsnappen.
Hij is toen naar Poortenburg gevlucht, waar hij een poosje
in huis is geweest bij Baas Helmers, die daar een prachtige
tuin met een bloemenkwekerij bezit. Al spoedig was het
ook daar niet veilig meer voor Harlekijntje. Meneer
Severijn, de violist, heeft Harlekijntje ten slotte in een kist
weer naar het boshuis kunnen terugbrengen."
„Gelukkig !" Petertje zuchtte hoorbaar. „En woont hij er
nu nog?" vroeg hij.
„Op 't ogenblik wel. Maar een hele tijd is hij ook bij de
hertog geweest op Kasteel Hemelhoog. Maar dat was jaren
later. Michieltje had in die tussentijd vioollessen van
Meneer Severijn gehad en was toen zelf een beroemd vio li st
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geworden. Michieltje hield veel van onze Gravin Rosemarie en wilde graag met haar trouwen."
„Maar Rosemarie speelde toch nog met poppen !" zei
Petertje minachtend.
„Domoor!" zei Grootvader. „Rosemarie was toen ook een
groot meisje geworden. Alleen Harlekijntje is niet gegroeid, die is klein gebleven en zit nog altijd vol kwajongensstreken. Maar hij heeft een heel goed hartje en in het
boshuis houden ze allemaal even veel van hem. Meneer
Severijn is met Engelberta, de dochter van Baas Friedolin
en Moeder Annette, getrouwd. Zoals ik al zei hield Michiel
veel van Gravin Rosemarie, maar zij moest van de hertog
met een deftige oude heer trouwen. Michiel was daar erg
bedroefd over. Toen Harlekijntje dat merkte, heeft hij een
plannetje bedacht om Michiel te helpen. Hij wist dat de
hertog nog steeds veel moeite deed om hem in zijn bezit
te krijgen en hoewel Harlekijntje doodsbenauwd was voor
de hertog, was hij nu bereid naar de hertog toe te gaan als
Michiel in ruil daarvoor met Rosemarie zou mogen trouwen. Zonder dat iemand het wist, schreef Harlekijntje
een brief vol fouten aan de hertog:
„Meneer hertoch ik Harlekijntje wil bei jau komen en feell
kunnssten ferdonen ails Grafin Roosemarie trauwen mach
met mijnn Frint Migieltje en ik sal ok niett wegflugten
aleenn als je segd loop na de drommell, Harlekijntje...
mar dann gaa ik ok foor allteitt smeitt ok een brif ofer de
grenss met je antwoort, dan komt beslisd
Harlekijntje."
En inderdaad is Harlekijntje naar de hertog gegaan en de
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mooie Gravin Rosemarie is getrouwd met de vio li st
Michael, zoals Michieltje toen genoemd werd.
De bruilo ft is hier op het kasteel gevierd en Harlekijntje
is...

„Hertog geworden !" riep Peter uit.
„Hemeltje lief, nee ! Onze Hertog August Erasmus lee ft
nog. Hij is zelfs nog niet zo oud. De mensen beweren, dat
hij spoedig gaat trouwen. Toch is het wel een zonderlinge
man en het arme Harlekijntje hee ft het lang niet altijd gemakkelijk bij hem gehad. Prinses Aldegonda, een nicht
van de hertog, kon Harlekijntje niet uitstaan, omdat hij op
een keer met een tak haar pruik van haar hoofd heeft getrokken en later in haar hoedendoos viel. Op Kasteel Hemelhoog hee ft Harlekijntje in een toren en in een kelder gevangen gezeten; het arme kereltje hee ft heel wat moeten
doormaken."
„Och," riep Peter verontwaardigd uit, „ik was weggelopen,
hoor !"
„Ja, het was wel heel naar voor Harlekijntje, maar weglopen kon hij niet. Hij had zijn erewoord gegeven, dat hij
blijven zou, totdat de hertog zelf zou zeggen: `Loop naar
de drommel !' Je begrijpt dat een hertog zoiets niet gauw
zegt ! In die periode hee ft Harlekijntje het bedroefde Marleentje leren kennen en hij hee ft de geluksring van de hertog teruggevonden, die de vader van Marleentje, Jonkheer
van Lindenhof, zogenaamd gestolen had. Daarna is
Marleentje gelukkig weer een heel vrolijk meisje geworden. Ten slotte hee ft Harlekijntje ook zijn vrijheid weer
teruggekregen. Want op een nacht heeft hij de hertog in
zijn teen geknepen en die heeft toen woedend uitgeroepen:
`Loop naar de drommel !' en ... Harlekijntje er van door,
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dat begrijp je. Zo snel hij kon vluchtte hij naar de Graaf
van Zilverburg en die heeft hem naar het boshuis teruggebracht, tot grote vreugde van iedereen."
Grootvader zweeg.
„En verder, grootvader?" vroeg Petertje.
„Het verhaal is uit", antwoordde grootvader.
„Dus als ze niet gestorven zijn, dan leven ze nog !" zei
Peter hoopvol.
„Domme jongen !" zei Grootvader. „Het is pas verleden
zomer gebeurd en ze wonen allemaal nog heel gelukkig
met elkaar in het stille boshuis. Alleen zijn Rosemarie en
Michaël samen een grote reis naar het buitenland gaan
maken."
„Ik wil er ook heen", zei Peter verlangend.
„Nu, dan moet je nog heel veel geduld hebben voor je
buitenlandse reizen kunt gaan maken."
„Nee, dat bedoel ik niet, ik zou graag naar het boshuis
willen gaan."
„0, bedoel je het zo ! Ja, jij zou wel goed bij Harlekij ntj e
passen; maar dat zal toch echt niet mogelijk zijn. Ga nu
maar door met gieten."
„Goed," zei Petertje, „en als ik klaar ben, ga ik naar het
boshuis." Hij nam de gieter op en goot al het water dat er
nog in zat, over één tulp uit. De tulp verdronk bijna en
Grootvader zei: „Domoor, laat het gieten nu maar; ga naar
binnen om je boterhammen op te eten."
Dat liet Petertje zich geen twee maal zeggen.
Hij liet de gieter staan waar hij stond, ging naar binnen, at
zijn boterhammen op en ging naar bed. Hij sliep als een
roos en droomde de hele nacht van Harlekijntje, de hertog,
en de nare prinses Aldegonda. Het was een prachtige
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droom en toen Peter wakker werd, was hij het liefste direct
naar het boshuis gegaan, maar niemand vertelde hem waar
het lag, want dat wilde Grootvader hem niet verklappen.*

' Het verhaal van de slotbewaarder aan Petertje is de kort e inhoud van de
twee eerste delen van de Harlekijntje-serie:
I. Harlekijntje op reis
IL Harlekijntje op Kasteel Hemelhoog
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II
HET AFSCHEID

Diezelfde Harlekijntje, waarover de slotbewaarder aan
Petertje had verteld, lag op een mooie lentedag in het gras
voor het boshuis en genoot van de warme zonnestralen,
die hem beschenen. Naast Harlekijntje zat een jonge
vrouw; het was Engelberta. Toen zij nog een jong meisje
was, had zij al als een lief en zorgzaam moedertje voor
Harlekijntje gezorgd en ook nu zij getrouwd was en zelf
kinderen had, hield zij nog even veel van Harlekijntje als
van haar eigen kinderen.
Engelberta zong een liedje en begeleidde zichzelf daarbij
met een luit:
„0, dierbaar huis tussen de bomen,
Wij moeten hier vandaan!
Het afscheid moet wel komen,
maar 't boshuis blij ft bestaan.
Wij zullen in gedachten,
vaak terug gaan naar dit woud!
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Dit huis blijft op ons wachten,
Al worden wij heel oud."
Haar stem klonk zo treurig, dat Harlekijntje haar opeens
aankeek en angstig vroeg: „Het is toch zeker niet waar?"
Maar Engelberta ging door met zingen:
„Ik zal je nooit vergeten,
Mijn huisje, lief en klein,
Ik zou geen plekje weten,
Waar ik gelukkiger kon zijn !"
Harlekijntje sprong op en ging vlak voor Engelberta staan.
„Het is toch niet waar, dat je weggaat?" vroeg Harlekij ntj e
weer.
Voordat Engelberta kon antwoorden, kwam juist haar man
naar buiten. Meneer Severijn was een vriendelijke, kunstzinnige man, die op allerlei muziekinstrumenten prachtig
kon spelen.
„Zeg toch, dat het niet waar is !" smeekte Harlekijntje nu
zijn trouwe vriend Meneer Severijn. Deze streek hem eens
zachtjes over zijn wilde haardos en antwoordde : „Het is
wel waar, Harlekijntje. Wij b lijven niet langer in het
boshuis".
Harlekijntje begon vrese lijk te huilen. Harlekijntje hield
dol veel van Engelberta, haar man en hun twee kleine
kindertjes. Hij hield net zoveel van hen als van Michieltje
en Rosemarie. Die waren al enige weken geleden vertrokken voor een reis om de wereld en nu wilde Engelberta ...
nee, dat was te veel voor hem, te veel om opeens te kunnen
verwerken. Harlekijntje barstte in tranen uit en zette daar14

bij zo'n keel op, dat Baas Friedolin en Moeder Annette uit
het huis kwamen aandraven.
„Wat is er gebeurd? Waarom huilt hij zo? Wil iemand hem
weer stelen?" vroegen ze beiden.
Nee, dat was het niet. Engelberta nam Harlekijntje op haar
schoot en trachtt e hem wat te troosten.
Meneer Severijn vertelde, dat hij nu al zo lang het bos had
horen ruisen en de vogels horen zingen, dat hij nu wel
eens in muziek wilde opschrijven, wat hij a llemaal in het
bos gehoord had, zodat andere mensen er ook van zouden
kunnen genieten. Maar om die muziek te kunnen componeren, had hij een orgel nodig. Nu was hij van plan
organist te worden in een stad, waar men een prachtig
orgel bezat. In die stad zou Meneer Severijn met zijn vrouw
en kinderen gaan wonen.
„Dan kom je ons opzoeken, Harlekijntje, dat zal toch
heerlijk zijn", zei Meneer Severijn tot het huilende kereltje.
Harlekijntje droogde zijn tranen af. Meneer Severijn vertelde verder; dat ze in Poortenburg gingen wonen in een
oud huis naast de hoge, mooie kerk.
„Is daar ook bos?" vroeg Harlekijntje.
„Nee, er is toch geen bos in een stad, domoor. Maar er
woont daar wel iemand, die je kent."
„Prinses Aldegonda !" gilde Harlekijntje uit. Voor deze

prinses was Harlekijntje vrese lijk bang.
„Wel nee, Baas Helmers woont daar; hij hee ft daar toch
zo'n prachtige tuin met bloemen. Je bent al eens in Poortenburg geweest, Harlekijntje !"
Harlekijntje deed van verbazing zijn mond wagenwijd
open, maar toch begon hij onmiddel lijk weer te huilen.
Hij herinnerde zich, dat Bamberg, de man van de poppenIS

kast, hem had verteld, dat de veldwachters van Poortenburg hem gevangen wilden nemen.
Maar Meneer Severijn stelde hem gerust. Hij behoefde niet
bang te zijn dat hij in Poortenburg gevangen genomen zou
worden, want de vorst van Wolkenstein, die over Poortenburg regeerde, had ruzie met Hertog August Erasmus. De
vorst van Wolkenstein zou Harlekijntje dus nooit aan de
hertog gunnen.
Omdat Harlekijntje met een droevig gezichtje bleef zitten
kijken, zei Moeder Annette: „Harlekijntje, als jij van ons
weggaat, dan blijven wij, oudjes, alleen over !"
Het werd wel moei lijk voor Harlekijntje. Hij vond het even
akelig om van Baas Friedolin en Moeder Annette weg te
gaan als van Meneer Severijn en Engelberta.
Terwijl hij diep zat na te denken of hij wel of niet mee zou
gaan naar de stad, kwam er in de verte haastig een man
aanlopen uit de richting van Braniedorp.
„Daar komt iemand aan", zei Harlekijntje.
Opeens herkende Harlekijntje de man. „Het is Stomme
Hans", riep hij vrolijk uit.
Het was inderdaad de schaapherder uit Braniedorp. Vroeger moest Harlekijntje niets van Hans hebben. Hans had
Harlekijntje zelfs eens willen stelen !Maar nu waren ze dikke
vrienden geworden en iedereen lachte hem dan ook vrolijk
toe.
Toen hij bij het boshuis was aangekomen, was hij helemaal
buiten adem. Voor hij kon spreken hapte hij naar lucht
als een vis. Toen vertelde hij, naar links en rechts wijzend,
wat hij te zeggen had : „Die daar wil met die daar trouwen,
en dan wil die daar deze hier." Bij die laatste woorden gaf
hij een stomp op Harlekijntjes buikje.
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Het had iets te maken met Harlekijntje, dat was duidelijk.
Maar wie `die daar' en `die daar' waren, begreep zelfs de
knappe Meneer Severijn niet.
Vriendelijk vroeg hij : „Maar Hans, wat wilde je ons nu
eigenlijk vertellen?"
Hans keek hem verbaasd aan. Hij zei nooit meer dan
hoogst noodzakelijk was. Onderweg had hij al lopen bedenken, hoe hij de reden van zijn komst met zo weinig
mogelijk woorden zou kunnen uitleggen. Hij was heel
verwonderd, dat ze hem niet begrepen hadden en dacht:
„Ik moet zeker wat harder praten." En meteen schreeuwde
hij hun in de oren: „Die daar wil met die daar trouwen en
dan wil die daar..." Harlekijntje deed snel een stap achteruit. Hij had geen zin om een tweede stomp in zijn buik te
krijgen, want Hans'was nogal hardhandig.
„Wie is die daar?" vroeg Meneer Severijn, naar links
wijzend.
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„onze Hertog August Erasmus !” mompelde Hans.
„En wie is die daar?" vervolgde Meneer Severijn.naar rechts
wijzend.
„Prinses Maria van Boergouwe."
„Wat vertel je ons nu? Wil het mooie prinsesje met de
oude hertog trouwen?"
„Of ze wil, weet ik niet," zei Hans, „maar ze trouwt wel
met hem; overmorgen is de verloving en dan wordt
Harlekijntje meteen gevangen genomen."
„Maar," zei Harlekijntje, „hij is toch mijn vriend ! Het
staat in zijn brief." En hij haalde een erg verkreukeld stuk
papier uit zijn bloesje te voorschijn. Trots las hij voor:
„Lieve Harlekijntje,
Ik ben helemaal niet meer boos op je en ik nodig je uit mij
zo spoedig moge lijk te komen bezoeken..."
„Ben je hem dan gaan opzoeken?" vroeg Hans.
„Nee !" Harlekijntje keek naar de lange schaapherder. „Ik
had er geen zin in, omdat... omdat ik zo bang ben voor
Prinses Aldegonda !"
„Nu, daar heb je het al. De hertog is natuurlijk boos, dat
je niet gekomen bent !" riep Hans uit.
„Hoe kan dat nu? Hij heeft nooit geschreven of Harlekijntje bij hem wilde komen", viel Meneer Severijn wat
boos uit.
„Hij heeft wel geschreven. Maar zijn kamerdienaar hee ft
de brief nooit laten bezorgen, omdat de prinses hem veel
geld beloofd heeft, als hij het niet deed. De lakei Feit heeft
het mij zelf verteld."
Stomme Hans keek trots om zich heen. Harlekijntje trom18

melde nijdig op zijn eigen beentjes. „Als ik de brief nooit
ontvangen heb, dan hoef ik..."
„Dan is de hertog boos", zei Meneer Severijn. „Dat kan ik
me begrijpen. Maar dat hij nu daarom trouwen wil..."
„Nee, niet daarom !" Hans schudde met zijn hoofd. „Hij
heeft immers geen vrouw en een hertog moet toch een
vrouw hebben. Prinses Aldegonda had wel graag met hem
willen trouwen, maar daar is de hertog niet voor te vinden
en nu trouwt hij met Prinses Maria. Maar... Harlekijntje
wil hij ook hebben !"
„Ik ga niet, ik heb het niet beloofd !"
„Maar het is toch vervelend, dat de hertog je hebben wil.
Je zult hem moeten opzoeken", zei Meneer Severijn.
„Met een kort bezoek is hij er niet van af. De hertog wil
hem helemaal voor zichzelf hebben. Hij geloo ft , dat het
lachen hem veel goed zal doen en daarom moet Harlekijntje weer hofnar worden."
Stomme Hans hapte naar lucht; zoveel woorden achter
elkaar had hij in lange tijd niet gesproken.
„Oh, Oh", kermde Harlekijntje. „Ik wil niet ! Nee, ik ga
niet naar de hertog."
Het leek wel of de hertog zijn grootste vijand was. Harlekijntje werd al bleek bij de gedachte aan Kasteel Hemelhoog.
Meneer Severijn schudde zijn hoofd. Hij begreep er niets
van. Al jaren waren de hertog en Vorst Johan Jacob Josef
Jeremias van Boergouwe vijanden geweest, en nu wilden
zij zich plotseling verzoenen. En Prinses Maria, die zoveel
hield van de vorst van Wolkenstein, moest nu met de
grillige oude hertog trouwen. Meneer Severijn keek Hans
aan en zei: „Ik kan het niet geloven !"
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„En toch is het zo !” klonk onverwachts een fijn, lief stemmetje. Uit het bos kwam Marleentje, Harlekijntjes dierbaarste vriendinnetje, te voorschijn.
Zij had een wit jurkje en witte schoentjes aan. Ze leek net
op een elfje zoals zij daar kwam aangehuppeld.
„Straks komt vader mij halen," zei ze, „hij wilde, dat ik
vandaag naar Harlekijntje ging en deze brief aan Meneer
Severijn bracht."
Toen Harlekijntje zijn vriendinnetje zag, vergat hij zijn
verdriet. Dol van b lijdschap duikelde hij een paar maal
over het gras en pakte toen Marleentjes handen vast en
danste met haar in het rond.
Ondertussen las Meneer Severijn de brief, die Marleentjes
vader, Jonkheer van Lindenhof hem geschreven had. Er
stond in, dat Hertog August Erasmus met Prinses Maria
wilde trouwen, alleen maar om in het bezit te komen van
het boshuis ... mét Harlekijntje. Want het boshuis lag op
het grondgebied van de vorst van Boergouwe.
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Prinses Maria was erg bedroefd, omdat zij veel liever met
de vorst van Wolkenstein zou trouwen. Maar daar Hertog
August Erasmus veel rijker was, moest zij van haar vader
de hertog maar als man nemen.
„Arm Harlekijntje," dacht Meneer Severijn, toen hij de
brief gelezen had, „wat moeten we nu doen?"
Wanneer je van het boshuis over de grens gaat, moet je
langs de grenswachters en om naar Poortenburg te reizen
moet je dwars door het gehele hertogdom. Hoe zou Harlekijntje nu kunnen ontvluchten?
„Daar komt hij", riep Stomme Hans opeens uit. Een
ogenblik dachten zij allemaal, dat de hertog er zelf aan
kwam. Maar het was Bamberg, de man van de poppenkast, die Harlekijntje vroeger steeds had achtervolgd, maar
die hem later beloofd had, hem overal te zullen helpen
omdat Harlekijntje hem eens een grote dienst had bewezen.
Bamberg had de geschiedenis van het huwelijk van de
hertog ook al gehoord en wist ook, dat Harlekijntjes vrijheid hierdoor in gevaar was gekomen. Bamberg was met
zijn groene karretje gekomen. Al van verre riep hij : „Gauw,
gauw, geef Harlekijntje wat eten mee, hij moet vluchten!"
Vluchten? Nu weer het boshuis verlaten? Harlekijntje
slaakte een diepe zucht, viel plat op de grond, draaide
met zijn zwarte glinsterende krenteoogjes en riep : „Oh,
ik ga dood !"
„Nee, zo gauw gaat dat niet !" Baas Friedolin lachte even,
pakte Harlekijntje op en zei: „Ik zal je weer in de kast
stoppen."
Maar Hans en Bamberg riepen beiden uit: „Dat geeft niets.
De hertog wil nu eenmaal Harlekijntje hebben en hij hee ft
2I

gezegd, dat hij het boshuis in brand zou laten steken, als
hij Harlekijntje niet zou vinden. Hij is ontzettend boos,
omdat Harlekijntje hem nooit heeft opgezocht !"
Het begon ernst te worden. Meneer Severijn keek somber
en Moeder Annette en Engelberta huilden.
Toen zei Marleent j e : „Kom ga met mij mee, bij ons komt
toch niemand je zoeken !"
Misschien had ze wel gelijk. Bamberg had een goed idee:
„Ik weet wat, Marleentje neemt nu Harlekijntje mee, en
als Meneer en Mevrouw Severijn in Poortenburg wonen,
breng ik Harlekijntje bij hen."
„En wij dan?" vroegen Baas Friedolin en Moeder Annette
tegelijk.
„U komt ook in Poortenburg. Dan zijn we weer allemaal
bij elkaar", riep Engelberta verheugd uit. „En ons lief
Harlekijntje komt ook bij ons."
„En ik ga ook naar Poortenburg", zei Marleentje. „Mijn
tante woont daar en dan kan ik jullie dikwijls komen opzoeken ... Maar ga nu mee, Harlekijntje, anders ..." Marleentje keek angstig om en de anderen begonnen opeens
ook bang te worden.
Het was wel een gevaarlijk plan om Harlekijntje dwars
door het gebied van de hertog te moeten laten ontvluchten.
Maar iedereen wist ook, dat als de hertog Harlekijntje
weer in zijn macht kreeg de kans om weer vrij te komen
heel gering zou zijn.
„Trek liever je grasgroene pakje aan. Dit bonte pakje kan
je zo gauw verraden", zei Bamberg.
Die raad was verstandig. Engelberta haalde het andere
pakje en hielp Harlekijntje met verkleden. Bamberg nam
het bontgekleurde pakje mee.
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„Dat hang ik ergens aan een boom,” zei hij, „dan denken
de veldwachters dat hij ontvlucht is."
„Schiet nu op !" spoorde Marleentje aan, „anders is het te
laat !"
„Ja, haasten jullie je !" zei ook Baas Friedolin.
Het was een kort afscheid. Harlekijntje hield zijn tranen
nog in, maar hij had het gevoel, dat zijn hartje van verdriet zou breken. Hij ging nu uit het boshuis weg, en al
de andere bewoners zouden het huisje ook spoedig verlaten.
Dat dierbare boshuis. Het kleine, gezellige huisje, omringd door al die mooie dennen; het was wel vrese lijk, dat
hij het nooit meer zou zien. Hij keek de kring eens rond
en zag alleen maar sombere gezichten; hij zuchtte diep.
„Het gaat niet", riep hij treurig uit.
„Het valt wel mee", zei Baas Friedolin. „Wees maar flink !
Als je in gedachten bij elkaar bent, ben je nooit alleen !"
Marleentje greep nu Harlekijntjes hand en smeekte haast:
„Ga toch mee... anders word je gevangen genomen en
door de hertog opgesloten."
Och lieve hemel, wat was het toch moeilijk om een Jan
Klaassen te zijn ! Terwijl de tranen over zijn wangen biggelden, nam Harlekijntje van iedereen afscheid.
„Maak het niet te lang, Harlekijntje", zei Baas Friedolin.
„Ga nu maar gauw, in Poortenburg zien wij elkaar terug."
Marleentje trok haar vriendje mee. Hans draaide zich vlug
om en mompelde iets van `Braniedorp'. Dat moest zeker
betekenen, dat hij naar huis ging, maar dat was niet waar;
hij holde de kinderen achterna en dacht : „Als er iemand
aankomt, die de kinderen wil meenemen, dan houd ik
hem vast, al was het de hertog in hoogst eigen persoon."
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Bamberg nam het harlekijnspakje mee en reed de weg van
Schoonoord op. „Zo merkt niemand dat ik hier geweest
ben", zei hij.
Halverwege gekomen, ging hij een eindje het bos in,
wierp het pakje in het gras, weer wat verder liet hij een
zweepje vallen, net of Harlekijntje deze dingen er zelf had
neergegooid.
Ondertussen liepen Marleentje en Harlekijntje door het
bos. Zij zagen de landweg tussen de bomen door en op die
weg liepen zes veldwachters.
0, jee ! Dat was geen kleinigheid. „Spring in de sloot",
mompelde Hans.
Plof, Harlekijntje lag al op de bodem van de droge sloot.
Stomme Hans trok zijn jas uit, gooide die over Harlekijntje heen en ging zelf aan de rand van de sloot zitten. Hij
strekte zijn benen uit en begon een fluitje te maken van
riet. Marleentje ging een eindje verder zitten en opeens
mompelde Stomme Hans : „Zing toch wat !"
Marleentje begon meteen met een helder stemmetje een
liedje te zingen:
„Vogeltje heb jij misschien
Prinses Lente al gezien?
En wat hee ft ze je gezegd?
Wordt de zomer goed of slecht?
Zal de kou nu snel verdwijnen?
Blijft de zon nu heel lang schijnen?
Zag jij soms haar toverstokje
Rinkelde haar bloemenklokje
Vogeltje, vertel het mij:
Ging de Lente hier voorbij?"
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„Wie is hier voorbij gegaan?” snauwde één van de veldwachters Marleentje toe. De zes mannen hielden plotseling
halt bij de sloot. Harlekijntje, verborgen onder de jas van
Hans, beefde van angst.
„Wat zijn jullie toch dom !" riep Hans uit. „Wij spraken
over de lente. Hebben jullie die niet gezien?"
„0, zeg dat dan meteen", mompelde de veldwachter.
Marleentje schaterde het uit en zong verder:
„Vogeltje, zeg is het waar,
heeft de Lente goudblond haar?
Vogeltje, zing in je lied
of je Prinses Lente ziet.
Zing dan vogel, zing maar door,
leid mij naar het Lentespoor."
„Hé, wat een gezanik !" bromde een andere veldwachter.
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„Is Harlekijntje hier misschien ook voorbij gekomen?”
„Goede hemel, nee", antwoordde Hans. „Die is hier niet
voorbij gekomen."
„Nu, dan is hij nog in 't boshuis en komen we dus niet te
laat."
De veldwachters marcheerden weg en Marleentje zong
weer:
„ Zing dan vogel, zing maar door,
leid mij naar het Lentespoor."
Juist wilde Harlekijntje zijn lange neus van onder de jas
te voorschijn steken, toen één van de veldwachters zich
nog eens omdraaide en vroeg: „Naar het boshuis, is dat
rechtsom?"
„Linksom", antwoordde Hans, die met de rug naar hem
toe zat.
mars !" commandeerde de aanvoerder en daar
„Links,
zwenkten ze één, twee, één, twee naar links en kwamen
na twee uur in Schoonoord, omdat ze verkeerd waren
gegaan.
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III

AVONTUREN OP DE VLUCHT
„Daar komt Vader aan in zijn rijtuig !" riep Marleentje uit,
dadelijk nadat de veldwachters vertrokken waren.
„Het is maar goed, dat er niemand op straat is." Hans nam
Harlekijntje als een pakje onder zijn arm, liep met grote
passen naar het rijtuig, wierp Harlekijntje hardhandig
naar binnen en holde toen weg.
Marleentje klom ook in de koets. Haar vader waarschuwde
haar: „Wees stil en dek Harlekijntje toe. De hertog is
onderweg."
„O 1" Harlekijntje piepte van angst, gleed onder de bank
en wikkelde zich helemaal in de reisdeken. Na twee minuten klaagde hij al: „Ik krijg geen lucht en ik kan niets
zien".
„Je hoeft ook niets te zien, anders ziet de hertog nog jouw
ondeugende harlekijneoogjes en dan hebben we de poppen aan 't dansen", zei Jonkheer van Lindenhof. Maar
Marleentje had medelijden met haar vriendje en maakte
de deken een beetje los. Harlekijntje kon wat beter ademhalen en net een klein stukje van de blauwe lucht zien.
„Vert el me nu wat !" vroeg hij, want hij wist dat Marleentje mooie sprookjes kon vertellen.
„Nu, er was eens ..." begon Marleentje.
„Een hertog, die een Harlekijntje wilde hebben en daar
komt hij al aanrijden", onderbrak Marleentjes vader het
verhaal.
„En houd je nu doodstil, Harlekijntje !"
„O, o !" Harlekijntje kreunde van angst; maar toen hield
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hij toch met zijn handen zijn mond dicht, want het geratel
van de wielen was al heel duide lijk te horen.
Het was werkelijk de hertog, die naderde. Naast hem in
het rijtuig zat, met een zuur gezicht, Prinses Aldegonda,
Harlekijntjes grootste vijandin. Zij was boos over de verloving van de hertog. „Als hij trouwt, waarom dan niet
met mij ?" vroeg zij zich af.
Jonkheer van Lindenhof, die niet erg gesteld was op de
hertog en zijn nicht, wilde vlug voorbij rijden, maar de
hertog riep: „Stop, stop, ik wil u iets vragen. Ik wil
graag Graaf van Zilverburg op gaan zoeken, want ik heb
zojuist gehoord, dat hij ziek is. Maar mijn nicht Aldegonda
wil mij niet vergezellen. Mag ik nu met u meerijden?"
Jonkheer van Lindenhof kon moeilijk nee zeggen, want
de hertog bleef toch altijd zijn vorst. Daarom antwoordde
hij stijf, maar beleefd dat het goed was.
„Wat een lomperd", mompelde de prinses. De hertog ergerde zich ook over het koele antwoord, maar hij stapte
toch in en ging tegenover Jonkheer van Lindenhof zitten,
precies op de bank, waar Harlekijntje onder lag. Marken* werd bleek van angst en de hertog dacht: „Zij is bang
voor mij." Meteen begon hij het kleine meisje over haar
wangen te aaien. Prinses Aldegonda zag het en werd
boos, want ze had niets geen zin om alleen verder te rijden.
„Mijn neef wordt wèl vriendelijk ontvangen", zei ze bits
en ze zou er nog meer hatelijkheden aan toegevoegd hebben, als Jonkheer van Lindenhof niet vlug doorgereden
was.
De paarden draafden zo hard ze konden. Het arme Harlekijntje werd onder de bank geducht heen en weer geschud. De stok, die Hans voor hem gesneden had, hield
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hij nog in zijn hand en hij wilde die tot steun gebruiken.
Maar de stok viel uit zijn hand en prikte precies in de
kuiten van de hertog.
„Au," gilde de hertog, „wat prikt me daar zo?"
Marleentje werd plotseling vuurrood van schrik en de
hertog begon zich vreselijk te schamen.
„Het is zeker een vlo, die mij gebeten heeft en Marleentje
denkt dat natuurlijk ook", dacht hij ; en omdat hij zo'n
voornaam heer was, praatte hij niet graag over vlooien.
Hij begon direct te vertellen van Kasteel Hemelhoog en
vroeg of Marleentje hem gauw eens kwam opzoeken.
Maar het meiske durfde bijna geen antwoord te geven. Aldoor dacht ze: „Als het maar goed afloopt met Harlekijntje." Haar vader dacht het ook en Harlekijntje zelf zweette
van angst.
Het liep ook helemaal niet goed af. Het werd zelfs een heel
akelige geschiedenis.
Van de tegenovergestelde richting kwam een rijtuig aan,
waarvan de paarden op hol geslagen waren. Hop, hop, hop,

de koets slingerde naar links en naar rechts. Jonkheer van
Lindenhof wilde stil houden. Maar het vreemde rijtuig
was al te dichtbij gekomen. Daarom week hij zo voorzichtig mogelijk uit, maar zag helaas niet de kuil in de
berm, die geheel met gras begroeid was. Met een plof viel
het hele gezelschap er in. Gelukkig voor Harlekijntje
kwam de hertog onder te liggen en Harlekijntje maakte
een grote sprong over hem heen, kroop weg door de struiken en holde toen de heuvel af. Het was maar goed, dat
hij zijn bonte pakje niet aan had, anders hadden ze hem
misschien toch nog herkend.
De hertog stond kreunend op.
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Marleentje lag heel stil en zo wit als een doek in het gras.
Aan de andere kant van de weg was de vreemde koets ook
omgevallen en ook daar rolden de reizigers door elkaar.
Het leek eerst erger dan het was.
De hertog was alleen maar in de viezigheid terecht gekomen en hij kwam met schrik vrij.
Daar hij wel inzag, dat de vader van Marleentje geen schuld
had aan het ongeluk, zei hij dat hij het stuk tot aan het
kasteel van Graaf van Zilverburg wel verder kon lopen.
Marleentje en haar vader konden hem dan vergeze llen.
Maar toen begon Marleentje zo vreselijk te huilen, dat zelfs
haar vader er van schrok. Hij nam zijn kleine meisje in zijn
armen en fluisterde : „Harlekijntje zit in de struiken, die
vindt zijn weg wel. Kom nu maar gauw mee !"
Dat hielp. Zij droogde vlug haar tranen af en de hertog
pakte haar handje. Hij wees zelf de weg over het weiland.
Ze kwamen vlak langs Harlekijntje. Hij dook diep weg

30

in het struikgewas en rilde van angst. Nauwelijks was de
hertog voorbij, of Harlekijntje kreeg zin om kattekwaad
uit te halen, iets ondeugends te doen. Hij raapte vlug een
dikke pad op, die heel gemoedelijk naast hem zat, en
gooide het dier de hertog achterna.
De hertog wilde juist nog eens naar het verongelukte rijtuig
omkijken toen hij de pad in zijn gezicht kreeg. „Grote
genade, hier vliegen kikkers rond !" riep hij uit.
Marleentje trok hem vlug mee en zei: „Laten we snel doorlopen."
„Ze is zeker bang voor kikkers", dacht de hertog en hij
liet zich goedig meetrekken. Hij veegde aldoor zijn gezicht af, want de pad had vol modder gezeten en de hertog
wilde niet met vieze vegen op zijn gezicht bij de igraaf
aankomen.
Harlekijntje verstopte zich nog wat dieper onder de struiken. Hij trappelde van de pret. Hij moest zo om zijn mop
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lachen, dat hij even het gevaar van de hele situatie vergat.
Maar zijn vro lijkheid duurde maar kort, want op de straatweg kwam warempel de koets van Prinses Aldegonda aangereden.
0, hemel ! Als die hem in de gaten kreeg ! Ze zag er zo
boos uit, dat je er in de verte al bang voor werd. En hij
wist bij ondervinding, dat de prinses altijd alles zag, wat zij
niet moest zien.
Natuurlijk zag ze het omgevallen rijtuig. Zij liet dade lijk
stil houden en vroeg aan een boer, die bij de koets stond
en op hulp wachtte, hoe alles gekomen was.
„Waarom was mijn neef dan ook zo stom om met Jonkheer van Lindenhof mee te rijden !" riep ze boos uit.
Harlekijntje zette in zijn verborgen hoekje zijn kwaadaardigste roversgezicht. Dolgraag zou hij ook naar de
prinses een kikker hebben gegooid, maar hij durfde niet;
hij waagde het niet zich te verroeren. Als de prinses hem
te pakken kreeg, zou zijn geschreeuw en gegil hem niets

helpen, want het boshuis lag al mijlen ver verwijderd.
De prinses ging maar niet verder. Zij liep heen en weer en
opeens hoorde Harlekijntje haar tot zijn schrik zeggen tot
de hofdame, die haar vergezelde: „Laten we de hertog
achterna gaan, ik maak me bezorgd over hem. Hier over
de wei loopt een weg."
Harlekijntje had altijd een trouwe vriend gehad aan het
hof van de hertog. Dat was Feit. Vroeger had hij Harlekijntje altijd geholpen en ook nu trof het goed, dat Feit
met de prinses meegereden was. Want Feit had scherpe
ogen, hij had Harlekijntje al lang in de gaten. Het struikgewas was nog niet dicht genoeg om het kleine kereltje
geheel te verbergen. Feit kon ook heel goed de angstige
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uitdrukking op Harlekijntjes gezicht onderscheiden. Feit
zette toen een heel somber gezicht en zei dat het gras op
het weiland erg nat was; als de prinses op het weiland
geen verkoudheid wilde oplopen, deed ze beter om maar
te rijden.
Prinses Aldegonda glimlachte. Ze was bovendien wat lui
van aard en reed liever dan ze liep. Heel minzaam antwoordde ze: „Nu, wat mij betreft, ik vind het best", en
tot Harlekijntjes grote opluchting stapte ze weer in de
koets. Het rijtuig reed meteen weg en Feit knikte nog even.
Toen begreep Harlekijntje, dat Feit hem gezien had en
hem voor verder onheil had willen bewaren.
Harlekijntje wist wel zo ongeveer, waar Slot Lindenhof
lag. Hij begon nu op zijn buik langs het weiland te kruipen, want rechtop lopen durfde hij niet. Er waren gelukkig maar weinig mensen in de omgeving.
Na een poosje kwam hij aan het bos, vlakbij het slot van
de graaf. Hij was blij toen hij stemmen hoorde, maar
schrok geweldig toen hij die herkende. Heel duidelijk
hoorde hij de hertog en de prinses samen praten. De koets
van de prinses had de hertog zeker ingehaald, en nu maakte het gezelschap zeker een wandeling. Verschrikt keek
Harlekijntje om zich heen. In een boom klimmen? Dan
zou hij gezien worden. De struiken waren hier niet dicht
genoeg om hem te verbergen. Wat moest hij doen? De
stemmen kwamen al nader en nader.
Toen, op het allerlaatste ogenblik, - ze waren nu vlakbij
gekomen - zag hij een gat in de grond.
Een, twee, drie, kroop hij er in. Maar och jeminee, in het
gat woonde een hele vossenfamilie... en Meneer Roodstaart ontving de kleine indringer allesbehalve vriende33

lijk. Harlekijntje zette vlug een duivelsgezicht, een roversgezicht, zag er uit als Prinses Aldegonda, wanneer deze
boos is en de vosjes schrokken heel erg. Ze knorden en
bromden van angst en plotseling hoorde Harlekijntje
iemand zeggen : „Hier is een vossenhol ! Gauw Wolf, zoek
de vosjes, zoek, zoek !"
„Och wat grappig, graaf!" zei Prinses Aldegonda met een
stemmetje zo zoet als honing.
Harlekijntje moest even lachen: „Ze denkt dat de graaf
toch nog met haar zal trouwen".
Maar zijn lust tot lachen was gauw bedaard; hij zag plotseling de snuit van een hond zich in het vossenhol wringen.
Dat was een ellendige toest an d, hij zat tussen de hond en
de vossen. Harlekijntje trok een duivelsgezicht, maar daardoor liet de hond zich niet verjagen. De vosjes waren wat
blij, dat Harlekijntje voor hen zat; hij beschermde hen
tegen de hond.
„Kunt u er niet in schieten?" vroeg Prinses Aldegonda.
„Ja, dat kan wel," antwoordde de graaf, „maar eerst moet
mijn hond er weer uitkomen."
Harlekijntje stond doodsangsten uit. Net bijtijds dacht hij
aan de boterhammen, die Moeder Annette hem had meegegeven. Hij haalde ze vlug uit zijn zak en wierp ze de
hond toe. Wolf bla ft e en at het brood gulzig op.
„Wolf, hier ! Kom hier !" riep Graaf van Zilverburg uit.
Harlekijntje gooide Wolf een tweede stuk brood toe, één
hap en weg was het.
„Wolf, kom hier !"
De derde boterham viel net voor Wolf neer en deze at hem
zo vlug mogelijk op.
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Op dat ogenblik ontdekte Marleentje tussen de struiken
een grasgroen lapje. Daar was Harlekijntje juist even aan
de takken blijven hangen met zijn bloesje. Toen Graaf
van Zilverburg zei: „Daar moet bepaald iets bijzonders
in het hol zitten; zo ongehoorzaam was Wolf nog nooit",
schrok Marleentje vreselijk.
In haar grote angst begon ze erg te huilen en riep smekend:
„Niet schieten, och niet schieten !"
„Hè, wat dom van je om zo bang te zijn", zei Prinses
Aldegonda. „Als je angstig bent, ga dan weg."
Graaf van Zilverburg bemerkte wel, dat Marleentje voor
iets - voor wat hij niet wist - erg bang was. En omdat
hij het kleine meisje graag mocht lijden, en de prinses niet
uit kon staan, zei hij dat hij niet zou schieten.
Hap ! Wolf slikte net het laatste stuk brood door; hij krabde nog wat aarde los en kwam eindelijk uit het hol te voorschijn.
„Ha! nu kunt u schieten !" zei Prinses Aldegonda tot de
graaf.
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Marleentjes handje beefde zo vrese lijk in de hand van haar
goede oude vriend, dat deze dade lijk antwoordde: „De
vos zit zeker al zo diep in het hol, dat ik hem toch niet meer
kan raken."
„Dat moet ik onderzoeken !" De prinses was zo nieuwsgierig ! Zij boog zich voorover naar het hol en Harlekijntje zag haar gezicht aan de rand opduiken. In zijn angst
b lies hij met veel kracht de losgewoelde aarde op, zette
een vossegezicht en pakte de prinses bij haar haren. Hij
wist wel dat ze een pruik droeg. Gillend van angst trok de
prinses haar hoofd terug. De pruik was gelukkig blijven
zitten, maar zij kermde: „Schiet u dan toch ! Daar zit
een monster in."
„o, hemel," zei Jonkheer van Lindenhof heimelijk lachend, „dat kan vrese lijk worden als we het niet raken."
„Ja, ja", Graaf van Zilverburg knikte. Hij had er niet het
minste begrip van wat er in het hol kon zijn, maar toch
zei hij : „Vandaag schiet ik niet. Morgen zal ik hier naar
toe gaan met mijn houtvester, om alles te onderzoeken".
„Het komt naar buiten !" riep Feit plotseling, die de parasol van de prinses moest dragen.
„Ik val flauw !" gilde de prinses en holde zo hard ze kon
naar haar rijtuig.
„Ik val flauw !" riep een hofdame en ging de prinses
achterna.
„Als je flauw valt, kan je niet zo hard lopen", mompelde
de hertog. Maar toen hij zag, dat Graaf van Zilverburg
glimlachte werd hij een beetje boos. Hoewel hij zijn nicht
niet uit kon staan, was ze toch altijd een prinses en hij
vond dat je een prinses niet mocht uitlachen. Een beetje
stijfjes ging hij naar zijn rijtuig. Graaf van Zilverburg nam
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Marleentje bij de hand en volgde met Jonkheer van Lindenhof. Aan Wolf, de hond dacht niemand meer. Wolf
bleef voor het vossenhol staan; hij was even nieuwsgierig
als de prinses.
Stemmen en voetstappen stierven weg en opeens kwam er
een grote neus uit het hol te voorschijn. „Snap", deed Wolf.
„Oh !" schreeuwde Harlekijntje en trok van angst een gezicht als de prinses. Wolf deinsde achteruit en blafte boos
en heftig : „Waf, waf, waf!"
„Ja," dacht Harlekijntje, „ik moet er toch uit !" Want de
vosjes lieten hun tanden zien; aan die vrese lijke gezichten
waren ze al gewend geraakt.
„Waf, waf!" blafte Wolf en week weer achteruit. Toen
raapte Harlekijntje al zijn moed bijeen, kr oop uit het hol,
trok de vreselijkste grimassen en ineens was hij buiten.
En nu begon de jacht.
„Ik zal maar naar rechts lopen", dacht Harlekijntje. Maar
voor Wolf was rechts en links precies hetzelfde. Hij liep
Harlekijntje overal achterna. Toen Harlekijntje op de
grote straatweg kwam, hoorde hij een rijtuig aankomen
en toen begreep het Jan Klaasje dat hij naar links had
moeten ontvluchten. Maar hij had zo'n ontzettende vaart,
dat hij in zijn angst tweemaal kopje duikelde over de
straatweg.
„Daar loopt het, daar loopt het !" De prinses gaf de hertog
een por in zijn ribben op een niet bepaald vorstelijke manier. De hertog werd woedend; en juist omdat zijn nicht
riep : „Stop, stop, sta stil !" gilde hij nog veel harder:
„Doorrijden !" En daar hij de hertog was en de koetsier
verlangde om thuis te komen, werd er doorgereden.
De koetsier reed zelfs heel vlug door. En dat was maar

37

waft,

^pE"
y

i0,,

goed ook, want opeens zei de hofdame, die wat traag was
en elke gedachte die bij haar opkwam pas een half uur
later uitsprak: „Ik geloof dat het Harlekijntje was die
daar holde."
„Stop, stop !" Van opwinding viel de hertog haast uit het
rijtuig; en toen snauwde hij tegen de arme hofdame:
„Waarom hebt u dat niet eerder gezegd?"
Ze zweeg. Zo vlug kon ze geen antwoord bedenken.
De koetsier stopte. „Wat wilt u?"
„Terugrijden !" zei de hertog. „We moeten hem zoeken."
„Wat een onzin !" de prinses brak plotseling haar zin af
en leunde achterover in de kussens van het rijtuig.
„Het was Harlekijntje natuurlijk die mij aan mijn haar
heeft getrokken en Graaf van Zilverburg wist waar dat
kleine monster zich verborgen hield ! Daarom wilde hij
niet schieten. Laten we naar hem toegaan."
„Morgen," mompelde de hertog die moe was, „vandaag
wordt het te laat."
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„Morgen is Harlekijntje weg", zei de prinses nukkig.
„Hm, hm !" De hertog vond het hele geval wat zonderling.
Hij scheurde een blad uit zijn opschrijfboekje en schreef
daarop dat als Harlekijntje bij Graaf van Zilverburg was,
deze hem bij zich moest houden. Ja, de hertog dreigde
hem zelfs een beetje, wat hij anders tegenover de rijke
graaf eigenlijk nooit deed. Feit moest uitstappen, in een
naburig dorpje een paard zien te krijgen en dan met het
briefje naar het slot van de graaf rijden.
„Zo zal het het beste zijn", zei de hertog zeer voldaan over
zichzelf.
Het was juist het allerdomste wat hij doen kon, om iemand
naar de graaf te sturen ! Want ondertussen holde Harlekijntje zo hard hij kon naar Slot Lindenhof. Toen Marleentje en haar vader thuiskwamen, vonden zij daar een doodmoe, bemodderd Harlekijntje voor de poort gehurkt.
Van zijn pakje was nog maar de helft overgebleven, want
Wolf had hem toch nog te pakken gekregen.
Maar Wolf scheen er toch tevreden mee te zijn geweest en
was met de groene vodjes naar zijn baas teruggekeerd.
De graaf liet, na het lezen van het briefje, de hertog weten,
dat hij de volgende morgen met zijn houtvester en een
jager in het hol zou schieten, maar dat Harlekijntje niet
bij hem was.
Feit bleef op het kasteel en heel vroeg in de morgen, gingen
ze met z'n vieren op weg en alle vier losten een schot in
het hol. Dat kon niemand schaden. De vosjes waren al
verdwenen en Harlekijntje zat veilig op Lindenhof naast
zijn vriendinnetje Marleentje. Zij maakte een nieuw pakje
voor hem.
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IV
MET BAMBERG OP REIS
Jonkheer van Lindenhof zei de volgende morgen: „Het
zou maar het beste zijn, als Bamberg gauw kwam en je
naar Poortenburg bracht, arm lief Harlekijntje ! Anders
komt de hertog nog op de gedachte, dat je bij mij bent.
En nee zeggen kan ik niet, als hij het mij vraagt; er om
jokken, dat gaat niet."
Harlekijntje keek bedroefd voor zich en Marleentje
zag er opeens weer net zo treurig uit als vroeger. Daar verhief de lakei, Eike Pimperling zijn stem en zei ernstig:
„Maar Harlekijntje aan de hertog uitleveren, dat gaat ook
niet. U wilde toch op reis gaan? Doet u het dan vandaag;
dan halen we de brug op en laten niemand binnen."
Dat vond Jonkheer van Lindenhof een goed idee. Hij pakte
gauw zijn koffer en liet zich door Eike Pimperling naar
de dichtstbijzijnde halte van de postkoets rijden.
De oude Barbara haalde ondertussen de brug op. Krakend
en knarsend ging de oude brug omhoog. Ziezo, nu kon er
niemand het slot binnenkomen.
Marleentje en Harlekijntje dansten van vreugde op de
binnenplaats van het kasteel. Barbara ging in de torenkamer zitten, maakte een donkergroen zijden bloesje voor
Harlekijntje en keek af en toe uit het raam. In de verte zag
ze Kasteel Hemelhoog liggen en het slot van Graaf van
Zilverburg. Heel ver, meer naar de andere kant lag een
groot bos en vandaar uit liep de weg naar het kasteel van
Rosemarie. Dat was de weg, die Harlekijntje moest afleggen.
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Hij moest het hele hertogdom door om Poortenburg te bereiken.
De oude vrouw had medelijden met het arme kereltje. Ze
keek eens naar links naar de binnenplaats, waar de kinderen zo heerlijk aan 't spelen waren. „Jammer toch, dat
hij niet altijd hier kan blijven", zei ze in zichzelf. „Wat mij
betreft, mag hij net zo veel kleerscheuren oplopen als hij
wil en domme streken ... Goeie hemel !" Vrouw Barbara
had juist naar rechts gekeken en daar zag ze drie koetsen
aankomen: de hertog met zijn gevolg ! Dadelijk riep ze
naar beneden : „Vlug, naar binnen, de hertog komt er aan !"
Harlekijntje zat juist op de rand van de put toen hij de
waarschuwing van Barbara hoorde. Van schrik was hij
bijna achterover in de put gerold, maar hij kon nog net
bijtijds zijn evenwicht bewaren en van de put afspringen.
Hij holde de binnenplaats over en verborg zich onder de
poort bij de ingang. Daar luisterde hij naar het ratelen van
de wielen. Hij durfde zich niet te verroeren, want als iemand in een van de koetsen zou gaan staan, kon hij de
binnenplaats overzien. In de donkere poortingang kon
Harlekijntje echter niets onderscheiden.
Marleentje riep met een bevend stemmetje: „Liggen
blijven, liggen blijven !"
Marleentje zelf had zich achter de stenen rand van de put
verborgen. De koetsen hadden intussen voor de opgehaalde brug stilgehouden en de hertog riep : „Wilt u de
poort openmaken?"
De oude Barbara riep door het torenraampje naar beneden:
„Dat kan ik niet. De slotheer is op reis gegaan en heeft de
poortwachter Eike Pimperling meegenomen."
„Is Harlekijntje in het kasteel?"
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„Wel nee, Harlekijntje is niet in het kasteel !” antwoordde
Barbara nors. Maar daarbij lachte zij in haar vuistje. Nu
had ze de hertog toch de waarheid gezegd, vond de oude
vrouw. Meteen sloot ze met een klap haar raampje en hield
zich verder doof, toen Prinses Aldegonda buiten begon te
roepen.
Alles was doodstil in en om het slot. Niets bewoog zich en
in het rijtuig kon niemand de zwarte glinsterende oogjes
van Harlekijntje zien, die door een gaatje in de poort naar
buiten tuurde. Toch was hij wel bang, ondanks de hoog
opgehaalde brug, toen de prinses begon te schreeuwen,
dat het niet te pas kwam om haar en de hertog niet binnen
te laten. „Geef mij eens de verrekijker, Feit," zei ze, „ik ben
er bijna zeker van, dat ik Harlekijntje zie."
Maar in het donkere gewelf van de poort kon ze niets onderscheiden. Juist kwam er van de andere kant ook een
rijtuig aan. Daar zat Graaf van Zilverburg in.
De oude Barbara wist zich geen raad. Ze kon Graaf van
Zilverburg, de allerbeste vriend van Jonkheer van Lindenhof, toch niet buiten laten staan? Vlug liep ze de torentrap
af en mompelde: „Nu moet ik eerst Harlekijntje proberen
te verstoppen !" Ze vond de arme jongen, die bij de poort
in elkaar gedoken zat. Waar moest ze met hem heen? Opzij
van de poort was een heel klein deurtje, dat toegang gaf tot
de gracht, die nu helemaal droog was. Er groeiden daar
planten en onkruid. „Daar moet je maar heen gaan", zei
Barbara en ze maakte het deurtje open. „En verstop je
maar in een hoek, zodat niemand je ziet." Harlekijntje
wilde juist wegsluipen, toen hij opeens het geluid van
wegrollende koetsen hoorde. Inderdaad verdween het hele
gezelschap. Graaf van Zilverburg had namelijk dadelijk
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gezegd, dat hij was gekomen om de hertog een bezoek te
brengen. Prinses Aldegonda vond dat zo heerlijk, dat ze
het hele Harlekijntje vergat. Die bleef toch nog even in zijn
hoekje onder de poort zitten en Marleentje hield zich nog
verborgen achter de put, totdat Barbara kwam zeggen, dat
er geen koets en geen paard meer te zien was. Toen kwamen ze uit hun schuilhoeken te voorschijn, en d ansten
uitgelaten over de binnenplaats.
Tegen de avond kwam Bamberg en vrouw Barbara liet hem
binnen. Harlekijntje was het daarmee helemaal niet eens en
begon zo ontzettend hard te schreeuwen, dat Bamberg zei:
„Ik geloof, dat je het wel op Kasteel Hemelhoog zou kunnen horen."
Harlekijntje was meteen stil, maar dikke tranen bleven
over zijn wangen stromen. Hij was zo vrese lijk bang voor
de reis met Bamberg. Overal zou hij zich moeten verstop-
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pen. Overal werd er op hem geloerd. Marleentje vroeg bezorgd: „Harlekijntje, waarom huil je toch zo?"
Treurig antwoordde het snikkende kereltje: „Ik vertrouw
hem niet !"
„Wel allemensen ! Hij vertrouwt mij niet", riep Bamberg
uit. „En uit dankbaarheid voor wat hij eens voor mij gedaan heeft, heb ik hem beloofd, dat ik hem in het vervolg
altijd zou helpen."
Daar begon Bamberg warempel ook te huilen. Misschien
wel uit berouw en schaamte, omdat hij vroeger Harlekijntjee zo achtervolgd had.
„Maar lieve jongen, kijk toch eens, Bamberg meent het
toch zo goed met je", zei Barbara.
„Maar ik meen het niet goed met hem", verzette Harlekijntje zich. „Ik weet dat ik toch dom ga doen en dan loopt
alles weer mis."
„Een rijtuig !" riep Barbara, „een rijtuig !"
Harlekijntje verdween vliegensvlug achter de put; maar hij
werd er weer vandaan gehaald, want het was Jonkheer van
Lindenhof zelf die naar huis terugkeerde. Hij had niet op
reis kunnen gaan, want de postwagen was niet gekomen.
„Waarom gaat de postwagen niet?" vroeg Harlekijntje.
„Omdat er een brug kapot is. Nu moet iedereen langs
Kasteel Hemelhoog rijden. Kom, haast je Harlekijntje, als
je geen haast maakt is het misschien al te laat !"
Snikkend kroop Harlekijntje in Bambergs karretje. Marleentje stranen stroomden over haar wangen. Iedereen nam
afscheid van Harlekijntje en nu ging het voort, de wijde
wereld in.
„Vort, Bles !" zei Bamberg. Het paardje zette zich in beweging. Harlekijntje lag in een poppenkast, zoals hij
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vroeger eens in een poppebedje van Rosemarie had gelegen, wel wat nauw, maar toch lekker zacht. Bamberg
liep naast zijn paard. Hij wilde deze avond nog de stad
bereiken, die vlak bij Kasteel Hemelhoog lag, zodat niemand op de gedachte zou komen, dat hij vandaag nog op
Slot Lindenhof geweest was.
Hobbel-de-bobbel ratelde het wagentje over de keien van
de straatweg. Het schudde nogal, want het was een heel
oud wagentje en Bamberg zou dolgraag een nieuw karretje
gehad hebben, met een nieuwe poppenkast erbij.
Als in een wieg werd Harlekijntje heen en weer geschommeld. En daar hij moe was en het donker om hem heen
werd, sliep hij spoedig in. Hij sliep en snurkte hard:
grrrr, grrrr.
Bamberg hoorde het; hij had echter niet gelet op het paardengetrappel achter zich. Hij schrok ervan en het was trouwens te laat om Harlekijntje nog wakker te maken.
„Hola, hé mannetje met je poppenkast !" hoorde hij roepen. „Heb je ook een Jan Klaassen gezien?"
„Ja natuurlijk, ik heb er een heleboel in mijn wagen", gaf
hij ten antwoord.
„Ezel, domoor !" Een veldwachter kwam naast hem rijden
en legde uit: „Ik bedoel een levende Jan Klaassen met
een grasgroen pakje aan."
„Ja, mijn Jan Klaassens zijn ook levend 1" Over het pakje
zweeg hij maar liever, hij glimlachte alleen even.
Harlekijntje droeg het donkergroene pakje, dat Barbara
in vliegende haast voor hem had gemaakt.
Harlekijntje in zijn donker schuilplaatsje werd van het gesprek wakker. De duisternis, de vreemde stemmen maakten hem angstig en net wou hij een keel opzetten, toen
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iemand onverwachts zei : „Jij hebt ook een grappige wagen; daarnet was het of hij aldoor knarste en nu is het opeens doodstil."
„Ja, die heeft zo zijn eigenaardigheden", mompelde Bamberg. Toen vroeg hij met luide stem, zodat Harlekijntje
hem kon horen: „Wat is er toch met dat Harlekijntje gebeurd, dat jullie hem overal zoeken? Geloven jullie dat hij
nog in het boshuis is?"
„Daar is hij juist niet meer", riep de veldwachter uit en hij
maakte daarbij vervaar lijke bewegingen met zijn sabel.
„Die bliksemse Harlekijn ... o, als ik hem ooit vind ! Maar
hij is weer gevlucht, totaal ontsnapt. Jij krijgt een mooie
beloning, kerel als je hem vindt."
„Nou, dat zou mij wel van pas komen", zei Bamberg. „Als
ik Harlekijntje vind, waar jullie hem niet vinden, dan ga
ik mijn beloning halen."
„Afgesproken !" zei de veldwachter. „We zullen je ook in
bescherming nemen. Waar moet de reis heen?"
„Naar de stad", antwoordde Bamberg. „Maar jullie geloven toch niet, dat Harlekijntje jullie hier maar zo in de
armen zal lopen? Dat doet hij zeker niet. Wie hem vinden
wil, moet zijn ogen gebruiken en niet met zijn neus kijken.
Ik zal nu eens heel langzaam rijden en goed opletten."
Dat vonden de veldwachters een uitstekend idee. „Als die
man zo goed oplet, behoeven wij het niet te doen", zeiden
ze tot elkaar. Ze namen afscheid van Bamberg en spoorden
hem aan om toch vooral goed op te letten. „Ik beloof het
jullie", zei Bamberg. „Als ik Harlekijntje onderweg ergens
zie, vang ik hem beslist."
„Prachtig", riepen de veldwachters en verdwenen.
Toen zij bijna niet meer te zien waren, zei Bamberg, zich
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naar zijn karretje omdraaiend: „Harlekijntje, slaap nu
maar rustig verder. Ik zal je wel wakker maken als we bij
de stad komen. Maar denk er om, je mag nu geen lawaai
meer maken."
Harlekijntje kon de slaap niet meer vatten. Hij keek stilletjes wat om zich heen, zag de sterren aan de hemel schitteren, eerst nog wat zwak, maar langzamerhand werden ze
duidelijker zichtbaar. Plotseling moest hij aan het boshuis
denken, aan zijn tehuis, dat hij verloten had; hij snikte van
verdriet.
„Och jongen, je moet niet huilen", zei Bamberg. „Ik zal
je wat vertellen." En hij begon te praten over het eiland
in de verre oceaan, waar alleen Jan Klaassens wonen en de
prachtigste bloemen bloeien. Harlekijntje luisterde aandachtig. Hij had meer dan eens over dat eiland gehoord,
maar toch leek het hem een droom. En opeens zei hij heel
eigenwijs: „Ik heb er geen zin in".
„Waar heb je geen zin in?"
„Om naar het eiland te gaan, want dan kan Marleentje niet
mee." En weer rolden dikke tranen over zijn gezicht.
Het was maar goed, dat Bamberg plotseling bedacht, dat
koekjes de tranen wel eens kunnen verdrijven. Hij haalde
een groot stuk taart uit zijn voorraadtrommel te voorschijn
en Harlekijntje was in een ommezien getroost. Een paar
minuten later lachte en praatte hij al weer en verkocht de
malste grappen.
Maar... Bamberg en Harlekijntje zagen geen van beiden
aan de stadspoort die zij naderden, de nachtwakers staan.
Pas op het allerlaatste ogenblik kreeg Harlekijntje hen in
de gaten en meteen verdween hij onder in de wagen.
„Wat nu?" vroeg een van de mannen, toen Bamberg, hevig
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geschrokken, zijn paardje begon aan te vuren wat harder
te draven, „met wie had jij het daarnet zo druk?"
„Met mijn Jan Klaassen", bromde Bamberg. „Dat moet ik
toch doen; ik moet morgen een voorstelling geven."
„Hm, hm !" De man wreef even over zijn neus. „Ik wilde
die wagen toch eens onderzoeken. Laat jij je harlekijntjes
maar eens zien."
Dadelijk haalde Bamberg een houten Jan Klaassen te voorschijn en begon tegen hem te spreken zoals hij daareven
tegen Harlekijntje had gesproken. De bewakers begonnen
te lachen.
Een van hen nam zijn geweer, sloeg daarmee het zeil wat
terug en zag Harlekijntje liggen.
„Daar is er nog een", riep hij uit, „laat hem eens zien !"
„ Morgen", riep Bamberg verschrikt uit. „Dat is nog een
nieuwe, die kan nog geen kunsten maken."
„Nu vooruit dan maar !"
Toen Bamberg dadelijk het zeil weer over Harlekijntje
wierp en de houten Jan Klaassen daar bovenop gooide,
geloofden de nachtwakers werkelijk, dat er twee houten
Jan Klaassenpoppen waren en ze lieten Bamberg onder de
poort door de stad binnen rijden.
De kar schudde geducht over de keien.
„Een poppenkast, de man met de poppenkast !" riepen een
paar mensen, die nog op straat liepen.
Harlekijntje lag stil in de wagen. Zo hield hij zijn intocht
in de stad van zijn doodsvijand, Hertog August Erasmus.
Ze reden door allerlei straten en steegjes en bijna aan het
andere eind van de stad, hield Bamberg stil, vlak voor een
kleine herberg, waar heel eenvoudige mensen logeerden.
Veel gasten waren er nooit ; dat was juist wat Bamberg wilde.
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„Hier zal niemand je verraden", zei hij fluisterend, toen
hij zijn kleine beschermeling in een doek wikkelde en de
herberg binnen droeg. „Hier is niemand die je kent."
„Zo, zo, goedendag Bamberg ! Wat hebben we je in lang
niet gezien !” zei iemand met een schelle stem. Bijna rolde
Bamberg met Harlekijntje van schrik de trap af, want wie
stond daar ... ? Nicht Alida uit Woudlust !
„Wacht ik zal je helpen", zei ze en wilde meteen Harlekijntje beetpakken.
„Laat los !" schreeuwde Bamberg. „Anders maak je nog
mijn mooiste pop kapot en ik moet morgen een voorstelling geven."
„Nu, kalm aan, je hoe ft niet direct zo onbeleefd te zijn !"
antwoordde Nicht Alida hoofdschuddend. Toen Bamberg
jaren geleden Harlekijntje in Woudlust was komen zoeken,
was hij zo vriendelijk tegen haar geweest. Waarom deed
hij nu zo nors?
„Ik moet toch eens even luisteren," mompelde ze, „het is
net of hij tegen iemand spreekt." En ze hield haar oor voor
het sleutelgat.
„Zij luistert", fluisterde Harlekijntje angstig en kroop diep
onder de dekens. Bamberg legde een houten Jan Klaassenpop op het bed. En ze verzonnen samen een plannetje hoe
ze 't beste die nieuwsgierige Nicht Alida konden verjagen.
Opeens sloop Bamberg heel zachtjes naar de deur en rukte
deze onverwachts open.
„Maar Juffrouw Alida, staat u daar? Waarom komt u niet
binnen? Ik heb net mijn Jan Klaassen op bed gelegd, maar
raakt u hem niet aan !"
„Dat is niet pluis", dacht Nicht Alida.
Zij liep zachtjes naar het bed, pakte het harlekijntje beet en
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klits, klets, sloeg het houten beentje tegen haar oren.
„Het leeft, het leeft !" gilde Nicht Alida. „Ja natuurlijk
leeft het !" Bamberg lachte en beklopte de houten Jan
Klaassen. Stom en stijf lag hij op het bed.
„Weet u wel, Juffrouw Alida," zei Bamberg een beetje
geheimzinnig, „dat deze Jan Klaassen betoverd is. Hij is
precies zo gemaakt als het echte levende Harlekijntje van
het boshuis. Hij ranselt alle mensen af, die kwaad zijn op..."
Pats ! daar kreeg Nicht Alida nog een pets op haar neus en
Bamberg lachte.
„... op het echte Harlekijntje", maakte hij zijn zin af.
„0, o", gilde Juffrouw Alida, want een houten harlekijnsbeentje gaf haar een stomp in haar maag. Huilend rende
zij de kamer uit en vertelde aan iedereen die ze tegen kwam,
dat Bamberg een betoverde Jan Klaassen bij zich had.
„Wat is dat fijn !" zeiden de mensen. „Dan gaan we allemaal morgen kijken naar de voorstelling."
„Harlekijntje," fluisterde Bamberg, „morgen vroeg, nog
voordat de zon opgaat, moeten we vertrekken. Hier kunnen we niet blijven. Juffrouw Alida hee ft een vriendin op
het kasteel en als ze die vertelt wat er gebeurd is, wordt de
prinses nieuwsgierig en ..."
Klop, klop, hoorden ze op de deur en zonder antwoord af
te wachten, trad een veldwachter binnen.
„Beste man," zei hij, „het schijnt dat jij een wonderlijke
Jan Klaassen bezit, die om zich heen kan slaan. Ik wil hem
graag eens zien."
„Daar ligt hij", zei Bamberg en wees op de houten Jan
Klaassen op het bed.
De veldwachter boog zich voorover; stokstijf bleef de pop
liggen.
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„Hm, hij slaat helemaal niet !”
„Dan is hij zeker erg op je gesteld, veldwachter."
„Ha, ha, dat is me ook een grap." De veldwachter grinnikte. „Maar Juffrouw Alida hee ft hij wel geslagen."
„Ja, die kan hij niet uitstaan."
„Ha, ha, ha !" De dikke veldwachter sloeg het harlekijntje
op zijn houten buikje, lachte hard en ver liet zeer voldaan
de kamer.
Beneden zei hij tegen Juffrouw Alida: „U bent een Jan
Klaassenverschrikker !"
Woedend liep Nicht Alida weg en ging naar het kasteel.
Dat gedoe met die Jan Klaassen vond ze griezelig. Dat
zaakje was niet pluis en zo gauw ze kon, wilde ze de prinses
ervan op de hoogte stellen.
En midden in de nacht - Harlekijntje en Bamberg lagen
nog in diepe rust - werd er aan de deur geklopt. Bom, bom,
bom ! Iemand riep: „Morgen vroeg om tien uur moet u
bij Prinses Aldegonda komen om een voorstelling te
geven."
Och, och, wat schrokken die twee !
„Harlekijntje, er is niets aan te doen," zei Bamberg, „maar
je moet nu ogenblikkelijk weggaan. Ik zal je de weg wijzen, die je gaan moet en morgen pik ik je weer op."
En in de stikdonkere nacht moest Harlekijntje vluchten.
Hij sloop vlak langs de huizen, totdat hij eindelijk aan een
grote brug kwam. Daaronder moest hij wachten, totdat
Bamberg hem de volgende morgen zou komen halen.
Het regende en onweerde; drijfnat zat Harlekijntje onder
de brug te huilen, totdat hij eindelijk van verdriet en ellende in slaap viel.

5I

V
DORUS DE MUZIKANT
Het was maar goed, dat Harlekijntje veilig onder de brug
zat. De prinses wilde helemaal niet, dat Bamberg zijn
poppenkast vertoonde; zij liet alleen maar alles onderzoeken. Bij het eerste houten harlekijntje riep zij uit : „Daar
is hij !" Bij het tweede weer : „Daar is hij !" Maar toen zij
merkte dat zij zich vergist had, draaide zij Bamberg de rug
toe en zei ze, dat hij kon vertrekken. De houten poppen
interesseerden haar helemaal niet.
Bamberg zuchtte en zei : „Ja, ik wilde, dat ik ook een
levend harlekijntje had zoals Baas Friedolin in het boshuis."
„Die heeft er al lang geen meer. Harlekijntje is weer gevlucht", antwoordde de prinses. „En dan te bedenken, dat
mijn neef, de hertog, zich alleen maar met Maria van
Boergouwe heeft verloofd om Harlekijntje in zijn bezit te
krijgen !"
Bamberg bleef zwijgen; hij hield zijn mond half open om
er toch vooral heel dom uit te zien. In werkelijkheid was
hij juist een slimmerd. „Hij kan gaan", zei de prinses nors.
En Bamberg vertrok met zijn hebben en houden zonder
enige vergoeding voor zijn moeite té hebben gekregen.
Hij ging dadelijk op pad in de hoop Harlekijntje terug te
vinden onder de brug. Hij maakte zich toch wel bezorgd
over hem.
Ondanks het noodweer met bliksem, donder en regen, was
Harlekijntje toch nog ingeslapen. Vroeg in de ochtend
werd hij wakker door het gesnater van een troepje eenden,
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die welgemoed in de rivier zwommen en nu onder de brug
waren aangekomen. Boos omdat hij door het lawaai van
de eenden was wakker geworden, schoot Harlekijntje uit
zijn schuilplaats te voorschijn en zette een lelijk roversgezicht.
„Kwak, kwak, kwak, kwak", snaterden ze allemaal tegelijk en stoven in paniek uit elkaar.
Opeens hoorde Harlekijntje een stem zeggen: „Verdraaid
nog aan toe, wie is dat?"
Van schrik was Harlekijntje de eenden bijna achterna
gezwommen. Trillend en bevend verborg hij zich onder de
brug en loerde angstig naar de andere kant. Daar zat een
man in een donkere hoek, die verbaasd naar hem keek.
„Hé, jij daar !" riep de man eindelijk. „wie ben je toch?"
„Zeg jij het maar eerst", riep Harlekijntje terug. Hij dacht:
„Als hij zegt dat hij een veldwachter is, dan zeg ik niet dat
ik Harlekijntje ben."
„0, dat is gauw gezegd. Ik ben Dorus, muzikant en zwerver."
„Dat ben ik ook !" zei Harlekijntje, die bang was voor
zwervers. Dikwijls waren er voorbij het boshuis gekomen, en altijd had Engelberta hem gewaarschuwd : „Pas
op voor die zwervers, Harlekijntje; als ze de kans krijgen,
nemen ze je mee."
„Och kom", klonk het antwoord van de andere kant. „Jij
bent veel te klein om zo alleen rond te lopen. En waar
gaat de reis dan heen?"
„De wijde, wijde wereld in", riep Harlekijntje uit. Hij
dacht stiekem : „Ik zeg je lekker toch niet waar ik heen ga!"
„Dat doe ik ook ! Zullen wij samen gaan?" vroeg Dorus,
die plezier had in het kleine kereltje.
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„Nee !” zei Harlekijntje en hij dacht: „Als hij op staat en
mij wil pakken, ga ik er meteen vandoor."
„Waarom niet?"
„Ik wil niet !"
„Waarom wil je niet?" De vreemde man, die eigen lijk maar
een grote jongen was, wilde opstaan en naar Harlekijntje
toekomen, maar deze schreeuwde angstig: „B lijf waar je
bent !" en tegelijkertijd zette hij een duivelsgezicht en
daarna deed hij Prinses Aldegonda na wanneer die uit
haar humeur was.
„Hemeltjelief! Ik geloof dat je een soort kabouter bent !"
Toen slaakte Harlekijntje een diepe zucht, ging met zijn
neus in het gras liggen en snikte erbarmelijk.
Dorus had erg medelijden met Harlekijntje. Hij was goedhartig van aard en probeerde alles om het ventje te troosten. Dorus kwam naast hem zitten; Harlekijntje zag wel
in, dat het niets geen zin had om te vluchten en liet Dorus
maar zijn gang gaan. Toen Dorus zo vriendelijk tegen hem
sprak, gaf Harlekijntje hem zijn volle vertrouwen en vertelde hem zijn hele geschiedenis : dat hij vroeger in het
boshuis had gewoond, dat hij door de hertog gezocht werd
en nu door het gehele hertogdom heen moest, maar eerst
op de man met de poppenkast moest wachten.
„Ja, die ken ik wel !" zei Dorus. „Maar het is niet erg slim
van hem bedacht om je onder de brug te verstoppen,
want boven ons wordt de brug bewaakt."
„Gisteren was er nog niemand", stamelde Harlekijntje verschrikt.
„Nee, natuurlijk niet; toen was er ook zo'n vreselijk onweer, dat de wachters wel moesten gaan schuilen."
Harlekijntje wilde onmiddellijk erbarme lijk gaan krijsen,
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hij opendé reeds zijn mond, toen, pits, Dorus hem met zijn
hand weer dicht sloeg. „Niet huilen, dan horen ze je.
Wacht, ik klim naar boven en zal proberen je te helpen."
Harlekijntje aarzelde even of hij die grote, vreemde jongen
echt wel kon vertrouwen.
Dorus merkte het en stelde hem direct gerust: „Ik heb ook
geen thuis meer, Harlekijntje", zei Dorus. „Wij zijn twee
wezen, die nu samen de wijde wereld in trekken. Maar we
zijn ook twee ondeugende rakkers, we helpen elkaar en
het lijkt me fijn om de hertog een poets te bakken !"
Toen was Harlekijntje over zijn angst heen. Hij zette een
paar malle gezichten en Dorus moest er om lachen. Terwijl
Dorus de helling opklauterde, zong hij een vrolijk liedje,
want hij zag de brugwachter al staan, met een pluim op
zijn hoed en een spies in zijn hand.
Dorus zong:
„Ik zag laatst een dwergje,
dat klom op een bergje !
Hij gleed er weer af
en verdween op een draf.
Klom ik maar zo vlug
naar omhoog op de brug.
Wie zou ik daar zien?
Een wachter misschien?"
De brugwachter werd boos. Hij dacht dat Dorus hem bespotte en kwaad riep hij uit: „Jij hebt natuurlijk vannacht
weer onder de brug gezeten !"
„Ja zeker ! Het was er heerlijk stil en ik ben lekker droog
gebleven."
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„Zit er nu niemand meer onder?” vroeg de wachter, die te
lui was om zelf te gaan kijken.
„Ik heb Meneer Niemand niet gezien, en ook Meneer
Iemand niet."
Dorus sprong op de leuning van de brug, nam zijn viool
en fiedelde de man met de pluimhoed iets voor. Hij wilde
liever niet verder ondervraagd worden. Hij zong daarbij
een versje, dat Harlekijntje tot troost kon dienen.
„Maak je geen zorgen!
Straks komt de morgen.
Het verdriet verdwijnt
Als de zon weer schijnt.
Je moet niet huilen,
maar de tranen verschuilen,
Op God vertrouwen ..."
„Houd toch op met je dwaze gezang !" onderbrak de brugwachter plotseling het liedje van Dorus.
Maar de man had er geen flauw vermoeden van, hoe
intens Harlekijntje van het zingen genoot. Het liedje was
hem al tweemaal in zijn leven een troost geweest, ook nu
zou het hem voor de derde maal moed geven. Hij droogde
zijn tranen af en wilde er eens goed over nadenken, waarom een hertog toch zo zielsgraag een levend harlekijntje
wil hebben. Maar zoals dat al meer gebeurd was, onder 't
denken viel hij in slaap.
Ondertussen zaten de wachter en Dorus samen op de brug
te praten. „Zeg Dorus," begon de wachter opeens, „jij
bent zo'n ondeugende schelm; één keer in je leven moest
je toch eens iets verstandigs doen."
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„Wat dan, Meneer Meester-Brugwachter?”
De brugwachter grinnikte even. Deze de ftige titel beviel
hem wel. „Nou," zei hij en peinzend legde hij een vinger
tegen zijn neus, „jij moest Harlekijntje eens gaan zoeken."
„Waar is hij dan?"
„Dorus, dommeloris ! Als ik dat wist, behoefden we hem
niet te zoeken. Hij is er vandoor gegaan."
„Waarom?"
„Omdat ... wel, omdat hij niet naar de hertog wil gaan.
Hij is zo vrese lijk bang voor Prinses Aldegonda."
„Lieve hemel, ik ook, ik ben ook vreselijk, vreselijk bang
voor haar !" gilde Dorus.
„Dat treft ook beroerd", mompelde de brugwachter, maar
meer kon hij niet zeggen.
Plotseling sprong Dorus op en schreeuwde: „Bamberg,
Bamberg, mijn geliefde poppenkast !"
Een, twee, drie, holde hij Bamberg tegemoet. Hij omhelsde hem, fluisterde hem daarbij in het oor, waar Harlekijntje was en toen huppelde hij om de poppenkast heen, alsof
hij zelf een Jan Klaassen geworden was.
„Wat een rare hansworst !" bromde de brugwachter. Hij
vroeg aan Bamberg waar hij vandaan kwam en waar hij
heen ging.
„Ik kom uit de hel en wil naar de hemel !" antwoordde hij.
Bij de brug stopte hij en voegde eraan toe: „Mijn paardje
moet eerst wat uitrusten; het hee ft Prinses Aldegonda gezien en is er nog niet van bekomen."
„Nu, jij bent brutaal !" De wachter deed alsof hij erg boos
was en liep over de brug heen en weer.
Vlug nam Dorus een houten Jan Klaassen uit de wagen en
wierp hem over de leuning pardoes in het water en riep
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uit: „Het hindert niet, ik zal hem wel weer terugbrengen."
Hij nam zijn mantel, klom over de brugleuning, wikkelde
Harlekijntje beneden gauw in zijn mantel, gooide de houten pop in een hoek en klauterde weer naar boven. De
wachter was er ook bij gekomen en zei nors : „Het is verboden om over de leuning te klimmen."
„och lieve hemel, hij heeft mijn mooiste Jan Klaassen in
in het water gegooid", jammerde Bamberg. „Wees maar
stil. Hier heb ik hem al. Hij is wel in 't water gevallen, maar
ik heb hem meteen in mijn mantel gewikkeld", zei Dorus
en wierp het levende Harlekijntje in het karretje.
„Ik ben boos op je; ik wil niet langer bij je blijven", riep
Bamberg en reed meteen weg. „Wees maar weer goed op
me," smeekte Dorus huilend, „ik heb het niet expres gedaan I" en hij liep hem vlug achterna.
„Wat een idioot gezemel !" mopperde de brugwachter.
„Laten ze naar de maan lopen."
Terwijl hij trots als een pauw heen en weer liep, zei hij af
en toe : „Harlekijntje komt beslist niet hierheen, vast niet !"
Ondertussen reed Harlekijntje heel gezellig in het karretje
verder en Bamberg zei : „Dorus, wat slim van je bedacht.
Baas Friedolin zal mij wel een nieuwe houten Jan Klaassen geven, maar van het echte Harlekijntje zou het zonde
geweest zijn."
Eerst reden ze over zonnige wegen, daarna kwamen ze in
een bos. Hier loerde Harlekijntje even naar buiten; toen
hij zag, dat alles veilig was, begon hij een praatje met zijn
twee weldoeners. Wat was hij blij, dat het kasteel van de
hertog achter hem lag !
Een paar keer zei Bamberg: „Harlekijntje, gauw, kruip
onder het zeil". En heel gedwee verdween Harlekijntje in
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het karretje, terwijl Dorus een lied zong. Dat was wanneer
ze mensen ontmoetten.
Niemand vroeg echter aan Bamberg of hij een levend Harlekijntje met zich meevoerde.
Zo trokken ze met z'n drietjes door het land.
Op de tweede dag zei Dorus opeens: „Kijk Harlekijntje,
daar ligt het kasteel van Gravin Rosemarie !"
Harlekijntje keek op en zag het hem zo bekende slot voor
zich liggen. Het was er doodstil. Vóór het kasteel bloeiden
voorjaarsbloemen. Harlekijntje herkende het raam waar
hij door geklommen was en hij zuchtte diep.
„Waarom zucht je zo, Harlekijntje?"
Toen antwoordde het ondeugende ventje plotseling: „Wat
zou ik graag nog eens rondspoken bij Prinses Aldegonda !"
„Verdraaid, jongen, hoe kom je er bij?"
„Wat ben je toch een deugniet !" riep Bamberg uit. „Maar
nu vlug in de wagen, daar komt iemand aan, in een mooie
koets."
Het was echter niet één koets; het waren er vier. In de
eerste koets zat een heel mooi, lief meisje.
„Hoera, lang leve Prinses Maria !" schreeuwde Bamberg zo
hard hij kon. Dorus nam zijn viool, speelde wat en zong:
„Treur maar niet,
huil maar niet.
Laat de hoop niet varen,
je zult het heus wel klaren.
Kijk naar de sterren,
die schitteren van verre.
Laat je door de zon beschijnen
en je tranen verdwijnen !"
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„Is dat een bruiloftslied, domoor?” mompelde Bamberg.
Maar Prinses Maria begon bitter te schreien. Zó erg, dat
Harlekijntje in zijn verborgen plaatsje kermde: „0, mijn
buikje, mijn buikje !"
Het was niet zijn buikje, maar zijn arm Jan Klaassenhartje,
dat hem uit medelijden zo'n pijn deed. „Die lieve prinses
moet nu trouwen met Hertog August Erasmus, die altijd
zo slecht gehumeurd is. Dat is toch heel elleridig, vreselijk !"
Hij dacht er even over na, of hij haar niet kon helpen, maar
er schoot hem op dat ogenblik niets te binnen. Er bleef
hem dus niets over dan erbarmelijk kermen en kreunen.
„Wees toch stil !" mompelde Bamberg.
En Dorus begon weer te zingen:

„Ik weet een slot in 't blauw verschiet
en een prins die u graag ziet.
0, wondermooi prinsesje !
Keer toch uw paardje snel,
u kent die prins toch wel?
0, wondermooi prinsesje?
Ik weet dat u hem nog niet vergat,
dus paardje, neem het gindse pad,
keer om, mijn lief prinsesje !"
Prinses Maria draaide zich plotseling om, riep de hofmaarschalk toe, naderbij te komen en zei : „Ik geloof, dat
wij de verkeerde kant oprijden; laat de zanger ons de weg
wijzen."
Daar de hofmaarschalk zelf niet precies wist welke weg hij
moest volgen naar Kasteel Hemelhoog, vroeg hij aan
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Dorus: „Ben jij op weg naar het kasteel? En weet jij de
weg?"
„Ja zeker, ik wandel naar een kasteel. Zo maar recht vooruit,
mijn neus volgend."
,,Dat is een onzinnig antwoord", mompelde de hofmaarschalk, die een erge wipneus had, die recht naar de hemel
wees.
Dorus nam zijn viool en sprak: „Met uw welnemen,
Mijnheer de Hofmaarschalk, als ik de weg mag wijzen,
dan klim ik op de koets van de prinses."
De prinses knikte hem al toe en zei dat er ook een plaatsje
ingeruimd moest worden voor Bamberg. Het karretje loon
wel aan een andere koets vastgebonden worden; het magere paardje kreeg het dan wat makkelijker en kon er vrij
naast lopen.
De hofmaarschalk schudde verbaasd zijn hoofd; de hofdames trokken nog verbaasder gezichten. Alleen Prinses
Maria klapte in haar handen en riep uit: „Kom Dorus, nog
een lied !" En Dorus zong:
„Maria van Boergouwe
zal binnenkort gaan trouwen,
dat wordt een heerlijk feest !
Wij zullen 't slot versieren
met groen en anjelieren,
zo mooi als het nimmer is geweest."
„Zo gaan we naar Poortenburg", mompelde Bamberg.
Maar niemand lette op hem.
Harlekijntje lag in het karretje en luisterde naar het vioolspel van Dorus. Wat speelde hij mooi. Het klonk vrolijk
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en treurig tegelijk... Harlekijntje kon het bijna niet meer
uithouden in zijn donkere hoekje. Even stak hij zijn neus
naar buiten. Ja, de streek kende hij wel; dertien jaar geleden was hij hier ook langs gekomen.
Dorus begon weer een. nieuw liedje te zingen. Een lakei,
die in de laatste koets zat, waaraan Bambergs wagentje
was vastgebonden, zei: „Ik dacht dat Kasteel Hemelhoog
veel dichterbij lag. Wij hebben een grote omweg gemaakt.
Waarom zou de prinses deze weg gekozen hebben?"
Toen moest Harlekijntje hartelijk lachen. Hij begreep
plotseling, hoewel hij toch maar een heel dom harlekijntje
was, dat Prinses Maria door de zanger Dorus heel slim de
verkeerde kant werd uitgestuurd. „Zij rijdt nu ook naar
Poortenburg en trouwt daar met de vorst van Wolkenstein", dacht Harlekijntje. „En de hertog moet dan maar
met zijn nicht Prinses Aldegonda trouwen." Daarover
barstte hij weer in lachen uit.
De lakei draaide zich om en vroeg verwonderd : „Bamberg,
is het mogelijk dat iemand in je karretje lacht?"
„Ja zeker, dat kan", antwoordde Bamberg. „Ik heb een
heel bijzondere Jan Klaassenpop, die lacht, wanneer hij
heen en weer geschud wordt."
„Wat grappig !" zei een van de hofdames. „Maar het wordt
zo donker en ik zie Kasteel Hemelhoog nog niet."
„Wij zijn verkeerd gereden, Koninklijke Hoogheid", zei
de hofmaarschalk. „We moeten omkeren !"
„Nee, nee," zei het prinsesje, „dat gebeurt niet." Zij hield
veel van de vorst van Wolkenstein en het kon haar niets
schelen, dat hij arm was. Zij was blij, dat zij de geheime
afgezant van de vorst was tegengekomen. „Kom Dorus,
zing nog een liedje."
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Maar de hofmaarschalk viel hem bij de eerste noten al in
de rede: „Wij rijden verkeerd !"
Prinses Maria van Boergouwe stoorde zich niet aan het
geroep van haar hofmaarschalk en reed rustig verder. Hertog
August Erasmus zat echter op Kasteel Hemelhoog op de
prinses te wachten.
Prinses Aldegonda wachtte ook. Zij had haar mooiste
japon aangetrokken en zette een heel zuur gezicht.
„Waarom komt die akelige prinses nu hier?" dacht ze. „Ik
wil toch met de hertog trouwen !"
Van Prinses Maria trok de hertog zich eigenlijk bitter
weinig aan. Het was hem om Harlekijntje te doen. En toen
het avond was geworden, en noch de prinses noch Harlekijntje verschenen waren, ging hij kwaad naar bed en uit
woede dronk hij zes koppen thee.
Prinses Aldegonda daarentegen legde zich ter ruste in een
vrolijke stemming. Ze was blij, dat het jonge prinsesje
niet gekomen was. Tot haar kamermeisje zei ze: „Harlekijntje kan ons toch niet ontsnappen. Ik heb aan Vorst
van Wolkenstein geschreven en hij hee ft me beloofd, dat
er een wacht gevormd zou worden. En ook de rijtuigen
van de boshuisbewoners zullen van onder tot boven onderzocht worden."
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VI
DE REIS NAAR POORTENBURG
Het slot van de vorst van Wolkenstein lag twee uur gaans
van Poortenburg verwijderd, dicht bij de grens en aan een
klein meertje. De torens werden weerkaatst in 't water en
in het meertje zwommen stil en statig enige witte zwanen.
Zoals gewoonlijk keek de vorst ook vandaag weer verlangend uit het raam en liet zijn ogen dwalen over zijn
mooie bezittingen.
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Acht dagen geleden had de zanger Dorus voor hem gezongen over Prinses Maria, die zo vreselijk bedroefd was,
omdat zij met Hertog August Erasmus moest trouwen.
De hertog was rijk en hij zelf, de vorst van Wolkenstein, was
daarbij vergeleken maar een arme man. Daarom had de
vader van Prinses Maria de hertog als schoonzoon gekozen. De arme vorst had tegen Dorus gezegd: „Dorus, probeer jij eens of je de prinses hierheen kunt krijgen !"
„o, dat wil ik wel doen." Dorus had graag wat voor een
ander over, vooral als die ander zijn vriend was. En om de
hertog zijn bruid te ontvoeren, was juist een kolfje naar
zijn hand. „Als het lukt, wat krijg ik dan voor beloning?"
vroeg Dorus.
„Je mag vragen wat je wilt", had de vorst geantwoord.
Daarop was Dorus naar Kasteel Hemelhoog vertrokken,
had daar in de omgeving de prinses opgewacht, was haar
daarna met Bamberg tegemoet gereden en was er in geslaagd de prinses met haar gevolg van Kasteel Hemelhoog
weg te leiden. De vorst van Wolkenstein zag plotseling de
koetsen in de verte aankomen. Zou het werkelijk het prinsesje zijn? Hij liep vlug naar beneden, liet zijn paard zadelen en reed tot aan de grens. Daar vond hij de grensbewakers bij elkaar. „Waarom zitten ju llie hier?" vroeg hij.
„Wij wachten op Harlekijntje, om hem voor de hertog te
vangen", zeiden ze.
„och ja, dat is waar ook ! Harlekijntje !"
De vorst had immers zelf beloofd de grens goed te laten
bewaken. Prinses Aldegonda had het hem gevraagd.
Holder-de-bolder kwamen de koetsen aanrollen, Prinses
Maria wuifde met haar witte zakdoekje.
Wat een gejubel ! Wat een vreugde !
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De grensbewakers merkten al gauw, dat zij degene die
daar in het rijtuig zat, niet behoefden te vangen. Zij bliezen
zo hard mogelijk op hun trompet en riepen luid: „Hoera!"
De vorst reed naast de koets van de prinses. Aan Dorus
vroeg hij : „Wat wil je nu voor beloning hebben?"
„Dat komt nog", antwoordde Dorus en ging door met vioolspelen. De grensbewakers dachten niet meer aan Harlekijntje. Ze liepen nog altijd achter de koets aan en ze
waren al een heel eind van de grens verwijderd, toen het
karretje van Bamberg opeens vrese lijk begon te schudden,
want Harlekijntje had niet langer stil kunnen liggen en
was naar de andere kant gerold.
„0, mijn kar, hij valt om !" riep Bamberg uit.
Daar ging het wagentje al. Harlekijntje rolde er uit.
„Harlekijntje ! Harlekijntje !" riepen de grenswachters en
Bamberg. De vorst en de prinses en alle leden van de hofhouding keken verbaasd om.
Harlekijntje zat op de grond en wist niet of hij moest
lachen of huilen. Maar toen een grensbewaker hem beetpakte en uitriep: „Die is van mij !" barstte hij in tranen uit.
Maar Bamberg gaf de grensbewaker direct een flinke por
in zijn ribben en riep: „Harlekijntje is van mij !"
„Met uw welnemen," zei de bewaker tot de vorst, „dat is
de rakker, die niet over de grens mocht lopen."
„Met uw welnemen," zei Dorus spottend, „dat is geen rakker, maar een allerliefst, aardig Harlekijntje. En nu wilde
ik u iets vragen."
„Halt !" gebood de vorst. „Ik heb beloofd, dat ik niet zou
toestaan, dat Harlekijntje over de grens zou lopen. Ik kan
je wens niet vervullen, Dorus. Wat beloofd is, is beloofd !"
„Ha, ha," riep Harlekijntje, „ik ben er toch al over !"
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Toen keken allen elkaar een beetje beteuterd aan. Ja, Harlekij ntj e had gelijk : hij was de grens al over !
„Nee, dat snap ik niet !" zei een van de grenswachters. „Ik
ga weer naar de grens terug, Harlekijntje moet er dan over
lopen en dan... dan pak ik hem."
„Nee !" riep Harlekijntje uit, „ik ga niet terug en bovendien ben ik over de grens ... gereden !"
,,.Allemachtig, wat een slimmerd !" Zelfs de hofmaarschalk was verwonderd. De vorst begon te lachen. „Dan
kan ik er ook niets aan doen", riep hij uit. „Ongemerkt is
Harlekijntje de grens over `gereden', dat is dus niet `gelopen'. Bovendien hee ft niemand hem gezien; hij mag dus
blijven, waar hij is. Aan het verzoek van Prinses Aldegonda kan ik niet voldoen."
Eigenlijk had Harlekijntje nu gedacht, dat Prinses Maria
hem zou uitnodigen om op haar bruilo ft te komen. En
Bamberg had hetzelfde gedacht. Maar de vorst dacht er
niet aan. Hij vond het veel beter, als Harlekijntje hem maar
niet onder ogen kwam; anders kon Prinses Aldegonda nog
zeggen, dat hij hem voor zichzelf genomen had. Daarbij
had hij zich nooit om harlekijntjes bekommerd, want hij
las veel liever in dikke geleerde boeken. Hij zei dus tegen
Bamberg, dat deze rustig naar Poortenburg door kon reizen. Toen deze wat bedroefd keek, voegde de prinses er
aan toe: „Als ik eens kom, moet Harlekijntje maar een
voorstelling geven !"
„Ja, een prachtig idee !" De vorst knikte, de hofhouding
knikte, koetsiers en lakeien knikten en Harlekijntje knikte
ook.
Dorus riep : „Tot weerziens, Harlekijntje !"
Daarna trokken ze weer verder. De grenswachters keerden
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naar de grens terug en zeiden: „Maar wéér er over lopen,
dit zal niet gaan hoor !"
„Neen, natuur lijk niet", zei Harlekijntje vrolijk en maakte
een paar duikelingen. Plotseling had hij het idee, dat er
iets niet in orde was. Hij ging op een mijlpaal zitten en
vroeg ernstig: „Bamberg, wat mankeert eraan?"
„Harlekijntje, heb je honger?"
„O, verschrikke lijk", gilde Harlekijntje terug.
„Nu, dan moet je maar wachten, totdat Dorus je eens een
stuk bruiloftskoek zal brengen; ik kan je nu echt niets
geven."
Bamberg begon zo vreselijk te zuchten, dat Harlekijntje
er akelig van werd.
„Waarom heb je niets te eten?" vroeg hij.
„Omdat ik geen geld heb. Mijn laatste centen heb ik aan
Dorus gegeven", zei Bamberg. „Die heeft zeker gedacht,
dat ik rijk was, anders had hij ook nog wel wat voor mij
kunnen vragen. Och, wat ben ik toch een arme stakkerd !
Wat moet ik toch beginnen?"
„Een voorstelling geven met de poppenkast !" riep Harlekijntje uit.
„En mijn mooiste Jan Klaassen ligt toch onder de brug bij
Kasteel Hemelhoog !" mompelde Bamberg.
„Maar je hebt mij toch", antwoordde Harlekijntje bijna
verontwaardigd. En hij rekte zich eens flink uit.
„Grote genade", zei Bamberg. „Ja, als jij wilt spelen in
mijn poppenkast, dan beginnen we nu dadelijk, onderweg
al. Daar in de verte ligt een dorp, daar geven we onze
eerste voorstelling."
„Ja, ja, gauw, gauw, anders sterf ik nog van honger r'
schreeuwde Harlekijntje. En om er maar gauw te zijn,
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holde hij vooruit, voor het karretje en schreeuwde aldoor:
„Ik ben Harlekijntje, ik wil wat te eten hebben !"
Zo kwamen ze het dorp binnen en de eerste die hun tegemoet kwam was een os. Nu voor een os hoefde Harlekijntje geen omweg te maken. Een twee drie, duikelde hij
over de os heen de keuken binnen van de burgemeestersvrouw, die juist bezig was deeg voor het brood te kneden.
Met één sprong zat Harlekijntje op de rand van de tafel en
riep uit: „De voorste lling gaat beginnen !" De burgemeestersvrouw hield niet van grapjes. Ze keerde Harlekijntje
ondersteboven, gaf hem een pak voor zijn broek en riep:
„Ja zeker, de voorstelling gaat beginnen. Daar, daar, daar !"
En klits, klets, klits sloeg ze er op los. Harlekijntje
schreeuwde of hij vermoord werd. Hij gilde het hele dorp
bij elkaar. Bamberg kwam direct op het lawaai af. Gauw
ontrukte hij Harlekijntje uit de handen van de woedende
vrouw en zei: „Wilt u wel eens van mijn bijzondere Harlekijntje afblijven. Drommels nog aan toe ! En nu geven
we een voorstelling !"
,,Nu, wat mij betreft, ga je gang," bromde de burgemeestersvrouw, „ik bedank ervoor."
Maar de andere dorpsbewoners kwamen allen aanlopen en
vermaakten zich om het malle Harlekijntje dat zulke gekke gezichten trok. En wat had die Jan Klaassen niet allemaal te vertellen ! Het leek wel een heel boek : van Prinses
Aldegonda en van haar grote hoedendoos; en hoe hij
rondgespookt had op Kasteel Hemelhoog...
Opeens ging hij zitten, trok een vrolijk gezicht en riep uit:
„Nu ben ik Hertog August Erasmus. Luister nu eens goed.
Hebben jullie brood?"
„Ja", riepen ze door elkaar.
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„Hebben ju llie boter, kaas en worst?”
„Ja", klonk het weer.
„Hebben jullie centjes?"
„Ja, natuurlijk", antwoordden de dorpelingen.
„Nu, dan moeten jullie dat allemaal eens hier heen brengen, ik heb honger", zei Harlekijntje en daarbij zette hij
zo'n bedroefd gezicht, dat de dorpelingen medelijden met
hem kregen. Zij holden weg, zo vlug als zij maar konden
en kwamen met allerlei eetwaren terug, zelfs de dikke
burgemeestersvrouw kwam met een heel mager kaasje
aandragen.
Harlekijntje nam alles genadig aan. Bamberg wist nauwelijks waar hij al die heerlijke dingen moest laten.
Maar toen de burgemeestersvrouw hem haar kaasje wilde
overhandigen, zag Harlekijntje er opeens uit als... o ! als
Prinses Aldegonda ! En de burgemeestersvrouw kreeg
meteen een pats tegen haar neus, zodat zij bijna flauw viel
in de armen van haar buurvrouw.
„Brr, wat is dat voor een monster !" gilde zij.
De omstanders lachten en een grappige wijsneus riep uit:
„Doe het nog eens !"
„Nee, nee ! Hij mag het niet meer doen !"
En meteen rende de burgemeestersvrouw naar huis terug
en klaagde haar nood bij haar man.
De burgemeester had wel het lawaai gehoord, maar had er
zich verder niet om bekommerd.
Nu kwam hij echter naar buiten en wilde de hele voorstelling verbieden.
Daar hij vrolijk van aard was, begon hij mee te lachen.
Hij schudde zelfs van 't lachen, want juist op dit ogenblik
trok Harlekijntje de allergekste gezichten. Ten slotte zei
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hij, dat het toch wel goed zou zijn, als Bamberg de nacht
overbleef in het dorp. Dadelijk riepen er mensen: „Bij
ons, bij ons !"
Toen bedankte Bamberg erg beleefd en zei, dat hij moest
doorreizen naar Poortenburg, want zijn Jan Klaassen was
buitengewoon beroemd. Het was een eer voor het dorp,
dat Harlekijntje hier een voorstelling gegeven had, hoewel
de burgemeestersvrouw hem van te voren door elkaar had
gerammeld. En Bamberg zei verder, dat Hertog August
Erasmus zo graag Harlekijntje in zijn bezit wilde hebben.
Hij vertelde nog veel meer; de boeren vielen van de ene
verbazing in de andere en de burgemeester zei ten slotte,
dat hij het zou laten omroepen. De nachtwaker kon wel
naar de naburige dorpen gaan en daar omroepen, dat een
bijzondere, zeldzame Jan Klaassen te zien was. Morgen
was het toch zondag, dan hadden de mensen tijd en zouden
ze allemaal komen om de voorstelling van Harlekijntje bij
te wonen. Zodoende kon Harlekijntje toch nog een nacht
in hun dorp blijven. Harlekijntje vond het heerlijk en
Bamberg ook. Acht dagen moesten nog voorbijgaan, voor
de boshuisbewoners in Poortenburg zouden aankomen.
Die acht dagen zouden de beide vrienden gebruiken om
in het land rond te trekken en voorstellingen te geven.
In Bombeek, zo heette het dorp, was de volgende dag een
geweldige toeloop van mensen. Uit alle naburige dorpen
kwamen ze aangezet, en Bamberg zei ten slotte: „Nu neem
ik geen boter, eieren, kaas en worst meer aan, anders zakt
mijn karretje nog in. Bovendien zou Harlekijntje zoveel
eten, dat hij niet meer kan kopje duikelen. Geef nu maar
dubbeltjes en kwartjes !"
Het woord centen noemde hij liever niet. En werkelijk de
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toeschouwers gaven hem ook dubbeltjes en kwartjes en
menige rijke boer had er zelfs een gulden voor over.
Harlekijntje moest in het huis van de burgemeester komen
en de vrouw van de burgemeester was zelfs vriendelijk
tegen hem.
De mensen hadden het meeste plezier als Harlekijntje
Prinses Aldegonda nadeed.
De burgemeestersvrouw huilde haast, toen Harlekijntje
na drie dagen afscheid van haar nam. Als herinnering gaf
ze Harlekijntje een klein gouden muntje. Harlekijntje
stopte het bij het andere geld en Bamberg zei: „Harlekijntje, ik geloof heus, dat ik bijna een nieuw karretje kan
kopen met een nieuw paardje. Jij brengt me geluk aan !"
Een kar en een paard I Harlekijntje keek eens naar de
wagen, die steeds zijn wielen verloor, en naar het oude
paardje. Hij nam het gouden muntje van de burgemeestersvrouw en toen zij in een welvarend dorp een voorstelling gaven en hij al veel kunsten had vertoond, zei hij
plotseling: „Harlekijntje gaat wat kopen!"
„Wat ga jij kopen?"
„Een paard !" Harlekijntje hield zijn kopje scheef en keek
daarbij precies zo als Hertog August Erasmus, wanneer
die buikpijn had. Het was om te gillen van 't lachen. De
mensen schaterden het uit. Een dikke boer die een prachtige boerderij bezat, vroeg: „Hoeveel kan jij dan wel betalen?"
„Zoveel !" En hij hield de boer het gouden muntstukje
onder de neus.
„Maar er moet nog iets aan het paard hangen I"
„Ha, ha ! Natuurlijk een staart 1" De boer lachte.
Toen antwoordde Harlekijntje, terwijl hij allerlei bewe73

gingen maakte met zijn armen en benen: „Wat ben jij een
domoor ! Weet je dan niet, dat er een kar aan een paard kan
hangen !" En heel onverwachts deed hij Prinses Aldegonda na en begon hij te vertellen hoe hij eens rondgespookt
had op het jachtslot van de hertog. Maar midden in het
verhaal ging hij plotseling languit liggen en schreeuwde:
„Dood, dood !" Daarbij draaide hij vreselijk met zijn ogen.
Lieve hemel, wat schrokken de toeschouwers ! Bamberg
wist zich geen raad, de dikke boer raakte even het stokstijve Harlekijntje aan, die opnieuw begon te gi llen
„Dood !"
„Wat is dat nu? Dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt, dat iemand zelf zegt, dat hij dood is !" mompelde
de boer. „Harlekijntje waarom ben je dan dood?"
„Omdat ik zo vreselijk hard moet werken."
„Waarom moet je zo vreselijk hard werken?"
„Och, omdat ik een paard verdienen moet, waar iets aanhangt."
„Harlekijntje je bent een brutale vlerk", riep de boer uit.
„Dood", gilde Harlekijntje.
De mensen lachten en begrepen nu pas, hoe ondeugend
Harlekijntje wel was en dat `doodzijn' nog niet zo heel erg
was.
Daar zij allen rijke welvarende boeren waren en zij ook
wel mede lijden hadden met Bamberg gaven zij hem uiteindelijk toch een nieuw karretje en een nieuw paard. Maar
daarvoor in ruil moest Harlekijntje beloven, dat hij voorstellingen zou geven in hun dorp met Kerstmis, Pasen,
Pinksteren en op de kermis. Harlekijntje beloofde het. Hij
nam van allen heel hartelijk afscheid, toen einde lijk de
reis naar Poortenburg voortgezet werd.
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Als een prins zat Harlekijntje op het nieuwe karretje. Hij
had zoveel gegeten, dat hij zich bijna niet verroeren kon.
De kinderen liepen nog tot aan het bos mee. Daar zei
Bamberg: „Gaan jullie nu maar naar huis." Hij sloeg zelf
een bospad in. Harlekijntje lag achterover in het wagentje,
keek naar de blauwe lucht, hoorde de dennen ruisen en zag
de zon glinsteren.
Plotseling riep Bamberg verschrikt uit: „Wat nu Harlekijntje, hoor ik je huilen?"
Het was zo. Het vrolijke ondeugende Harlekijntje schreide
bittere tranen. Hij verlangde zo vreselijk naar de vredige
stilte van het boshuisje. En toen hij een poos gesnikt had,
riep hij plotse ling uit : „Ik wil niet naar de stad !"
„Maar de bewoners van het boshuis komen er ook. En
misschien dat Baas Helmers ook nog leeft".
Harlekijntje droogde zijn tranen af. Hij wist opeens niet
meer of hij gehuild had uit verlangen naar het boshuis of
naar zijn bewoners. Hij snikte nog even na, toen Bamberg
plotseling zei : „Daar ligt Poortenburg".
Harlekijntje zuchtte. Hij werd opeens bang voor de grijze
muren en dikke torens.
In het midden verhieven zich twee heel hoge torens. Bamberg wees er naar en zei : „Daarnaast staat het huis van
Mijnheer Severijn." Eerst keek Harlekijntje naar de torenspitsen, daarna naar de stadsmuren. Daaromheen bloeide
en groeide alles bont en fleurig door elkaar en op een bank
in de zon zat een oude man. Hola ! Harlekijntje viel bijna
uit de wagen, omdat hij zo onverwachts opsprong. Bamberg stopte even en Harlekijntje holde de tuin in, naar die
goede Baas Helmers, bij wie hij op zijn eerste reis, dertien
jaar geleden, zulke heerlijke dagen had doorgebracht.
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„Harlekijntje, lieve jongen, ben jij het werkelijk?”
Baas Helmers nam de kleine rakker op zijn knieën, drukte
hem stijf in zijn armen en vertelde dat de bewoners van
het boshuis de vorige dag waren aangekomen.
Vandaag moest Harlekijntje nog hier blijven, want morgen
zou Meneer Severijn de jongen komen halen.
Harlekijntje vroeg of Baas Friedolin en Moeder Annette
al spoedig naar het boshuis zouden terugkeren.
Baas Helmers schudde bedenkelijk met zijn hoofd. Neen,
dat ging niet meer, want het mooie vredige boshuis was
afgebrand. De dienaren van de hertog hadden gedacht, dat
Harlekijntje zich daarin schuil hield en toen hadden ze het
aangestoken, om hem er uit te jagen. Tot op de grond toe
was het afgebrand.

Harlekijntje zette een heel boos gezicht. Hij was kwaad
op de hertog en zijn nicht Aldegonda. Hij huilde, zoals hij
ook in het bos gehuild had. Baas Helmers troostte hem zo
goed moge lijk. Daarna s li ep hij heerlijk en rustig in het
vriendelijke huisje van de oude tuinman.
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VII
HET NIEUWE TEHUIS, NIEUWE VRIENDEN
EN NIEUWE VIJANDEN
Harlekijntje woonde nu in de stad Poortenburg. De volgende morgen haalde Engelberta hem af. Ze zei, toen zij
onder de poort door gingen: „Harlekijntje, nu geen malle
gezichten trekken hoor. Hier in de stad moet je een aardig
jongetje zijn. In ons huis mag je dan weer je grappen verkopen."
Och, och, wat een opgaaf voor een vrolijk Harlekijntje !
Heel braaf liep hij aan de hand van de lieve Engelberta de
poort onderdoor.
Rechts bij de poort zat een dikke koek- en appelvrouw,
die hem vriendelijk toeriep : „Hela, wil die zoete jongen
niet een stuk koek hebben?"
Harlekijntje grinnikte even, deed zijn mond wagenwijd
open en de vrouw keek heel verbaasd naar het vreemde
ventje.
„Grote goedheid !" riep ze uit, „al mijn stukken koek gaan
wel tege lijk in zo'n reusachtige mond !"
Harlekijntje keek de vrouw van ter zijde aan met een guitig
gezicht. Zij had plezier in hem en begon te lachen. Zij
pakte een mooie, versierde koek en gaf hem aan Harlekijntje. „Kijk," zei ze, „die zal je wel lekker smaken."
De kleine guit had zijn eerste vriendin in Poortenburg al
gevonden. „Als het zo doorgaat," dacht hij, „zal het mij
hier in Poortenburg best bevallen !" Hij liep te grinniken
van plezier en lette niet op waar hij liep, zodat hij niet zag
dat er een man met grote haast kwam aanrennen, die bijna
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over hem viel. De man was woedend. Hij ging te keer als
een bezetene.
Engelberta trok Harlekijntje gauw met zich mee. „Dat is
de burgemeester," zei ze, hevig geschrokken, „die mag je
niet uitlachen." Nog een poosje hoorden ze de burgemeester doorraten. Alle mensen draaiden zich om en Harlekijntje natuurlijk ook. Daar zag hij de burgemeester heel
ernstig op hem afkomen.
„0, Harlekijntje !" riep Engelberta uit, „doe dat toch niet !"
Harlekijntje had juist weer eens een gezicht getrokken zoals Prinses Aldegonda. Was dat nu zo erg?
Och, och, wat waren die stadsmensen merkwaardig !
De burgemeester werd zo woedend dat hij van kwaadheid
eerst geen woord kon uitbrengen en daarna stortte hij een
vloed van boze woorden over Harlekijntje uit. Hij riep zelfs
om een politieagent. Gelukkig zag Engelberta kans Harlekijntje een groot ouderwets huis vlak naast de kerk, binnen te loodsen.
Zodoende had Harlekijntje op zijn eerste wandeling door
Poortenburg niet alleen een vriendin, maar ook een vijand
gekregen. Hij vergat echter vrienden en vijanden, toen
Baas Friedolin, Moeder Annette en Meneer Severijn hem
in de gang al tegemoet kwamen. Iedereen uit het boshuis
was aanwezig. Hij herkende ook met één oogopslag al de
vertrouwde, oude meubelen en spulletjes uit het boshuis.
Maar hier ruisten geen dennen om het huis. Ook hoorde je
hier geen vogels zingen. In plaats daarvan dreunde een
zware slag door de lucht: het was de torenklok. Harlekijntje schrok van die harde slagen en met een diepe zucht
zei hij : „In 't boshuis vond ik het veel prettiger."
„Ik ook, hoor vent !" Baas Friedolin zuchtte. Maar Moeder
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Annette kwam gauw troostend tussenbeide: „Wij hebben
hier toch een tuin !"
Ha, een tuin ! Harlekijntje dacht dade lijk aan het park, dat
zich wijd en zijd uitstrekte rondom Kasteel Hemelhoog,
waar een beekje kabbelde, waar kleine bosjes waren, afgewisseld door groene weitjes. Zo gauw als zijn kleine beentjes het toelieten, liep hij Baas Friedolin achterna. Deze
deed de tuindeur open. Harlekijntje nam direct een grote
sprong naar buiten, duikelde en stootte meteen zijn neus
tegen een muur. Verbaasd vroeg hij: „Waar is nu die tuin?"
„Daar waar jij staat. Je bent er al helemaal doorheen gegaan."
Hemel, was dat een tuin? Eén boom stond er in en drie
struiken, in een hoek stond een prieeltje. In het midden was
een bloemperk, waar een paadje omheen liep, dat was
alles.
„Dat is toch geen tuin !" riep Harlekijntje verontwaardigd
uit. „Het lijkt meer op een zandbak !"
„Wees blij, dat je deze tuin nog hebt !" zei Baas Friedolin.
„Veel stadsmensen hebben helemaal geen tuin, die hebben
alleen maar een bloempot voor het raam, meer niet."
Maar één bloempot ! Harlekijntje zuchtte hoorbaar. Hij had
mede lijden met de stadsmensen. Hij keek nog eens naar
het tuintje en dacht: „Misschien valt het toch wel mee, ik
kan er wel kopje duikelen, denk ik."
Hij holde driemaal om het bloemperk, sprong het huis in,
vertelde alles wat hij beleefd had en holde toen weer terug
naar de tuin. Daar moest hij nu eerst even het duikelen proberen. Niemand kon dat beter dan Harlekijntje. Hij telde
één, twee, drie en toen ging het er op los.
„Lieve hemel, wat is dat?" gilde iemand.
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Harlekijntje keek onthutst om zich heen. In zijn enthousiasme was hij over de muur heen geduikeld en zat nu
bovenop een tafel te midden van een grote plas inkt. Voor
de tafel zat een oude heer, met de penhouder recht de lucht
in en staarde Harlekijntje hoogst verwonderd aan.
De oude heer was een groot geleerde, die juist in een heel
oud boek alles over toverkunsten gelezen had. Hij dacht
nu niet anders dan dat Harlekijntje uit de lucht getoverd
was, een kleine heks of zo iets.
Bevend vroeg hij : „Heb ik je geroepen?"
„Nee !" Harlekijntje was met één sprong van de tafel af en
omdat hij niet goed wist, wat hij moest doen, wilde hij meteen weer over de muur teruggaan. Maar toen pakte de oude
heer, die weer van de schrik bekomen was, hem bij zijn
jasje beet en vroeg: „Wie ben jij?"
„Harlekijntje."
„Nonsens. Jij bent een brutale vlegel. Harlekijntjes zijn
alleen maar te zien op een kermis. Zeg direct, waar je vandaan komt."
„Daar vandaan." En Harlekijntje wees met zijn hand naar
de muur.
„Ben je erover geklommen?"
„Nee, ik was een beetje aan het duikelen, maar omdat de
tuin zo klein is, was ik dadelijk de muur over."
„Wat kan jij jokken !" riep de oude heer verontwaardigd uit.
„Dat kan toch niet, wat je me daar vertelt?"
„Ja zeker, dat kan heel goed !" En toen de oude heer
Harlekijntje even losliet, duikelde deze één, twee, drie
weer over de muur terug.
Weg was hij ! Zonderling, werkelijk heel zonderling. De
oude heer schudde nog een poosje met het hoofd, toen hij
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achter de muur Engelberta hoorde zeggen: „Maar Harlekijntje, je broek zit vol inkt!" Harlekijntje vertelde wat er
gebeurd was. Juist toen Moeder Annette zei: „Nu zullen
we nog wat beleven", werd er meteen, tingelingeling, aan
de voordeur gebeld.
Harlekijntje holde nieuwsgierig weg om te zien wie dat
wel zijn kon. De deur ging open en beiden zeiden tegelijk:
„Daar is hij !" De oude buurman, Professor Snappel, stond
op de drempel. Hij staarde Harlekijntje aan en Harlekijntje staarde hem ook angstig aan. Eindelijk nam de geleerde
professor zijn lange stok, wees daarmee naar Harlekijntje
en vroeg:
„Wie is dat?"
„Een harlekijntje", zei Engelberta vlug.
„Onmogelijk; harlekijntjes vindt men alleen op een kermis
en daar zijn ze nog van hout en..."
„Ik ben niet van hout !" riep Harlekijntje verontwaardigd
uit. „En ik kom ook niet van de kermis, ik ben het enige
levende Harlekijntje."
Baas Friedolin, die het lawaai gehoord had, kwam uit de
tuin binnen. Eerbiedig groette hij de oude heer en vertelde
hem de hele geschiedenis van Harlekijntje.
De professor viel van de ene verbazing in de andere. Ten
slotte zette hij zijn bril op het alleruiterste puntje van zijn
neus om Harlekijntje goed te kunnen zien.
Harlekijntje vond het helemaal niet prettig om zo aangegaapt te worden. Hij keek de professor met ondeugende
oogjes aan en zei, wel een beetje brutaal : „Ja, daar sta je nu
toch van te kijken, hè !"
„Hm, ja; 't is hoogst merkwaardig. Dat moet ik bestuderen."
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De professor keek Harlekijntje voortdurend aan en vroeg:
„Wil je mij elke dag komen opzoeken? Ik zou je graag bestuderen."
De angst sloeg Harlekijntje om het hart. Hij dacht aan
Hertog August Erasmus, misschien was de professor net
zo'n rare man als de hertog.
„Nee", schreeuwde hij plotseling en meteen begon hij zo
ontzettend te gillen en te jammeren, dat de professor op zijn
beurt ook heel bang werd.
„O, het sterft , het zonderlinge ding sterft !"
Maar daar moest Harlekijntje toch weer om lachen. En zo
vreselijk als hij daarnet had gehuild, begon hij nu net zo
hartelijk te lachen.
Harlekijntje schudde van het lachen en opeens knarste er
iets alsof iemand een oude, verroeste deur openmaakte:
Professor Snappel lachte ! Omdat de oude man nooit lachte,
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waren zijn lachspieren verroest. Daarom klonk het zo
vreemd. Harlekijntje gilde van plezier. Met twee handen
hield hij zijn buikje vast en was niet tot bedaren te brengen. De professor greep naar zijn hoofd, hij dacht zeker dat
dit van het lachen wel eens vallen kon.
Meneer Severijn lachte, Engelberta lachte mee en ten slotte
kon men over het hele plein zo'n vrolijk gelach horen, dat
de mensen buiten voor het huis bleven staan en zeiden:
„Nu, die nieuwe muziekleraar schijnt een vrolijke baas te
zijn."
Om wat bij te komen van het lachen, moest Professor
Snappel ten slotte op de trap uitrusten. Dadelijk kwam Harlekijntje gezellig naast hem zitten.
„Kom je nu elke dag bij me?" vroeg de professor.
„Hm !" Harlekijntje was opeens ernstig. „Heb je soms een
nicht die Aldegonda heet?"
De professor schudde verwonderd met zijn hoofd. „Ik
woon alleen," zei hij, „ik heb alleen een dienstmeisje in
huis, dat Doortje heet en gauw gaat trouwen."
„Is 't een vervelend mens?"
„Wel nee, heel aardig en vriendelijk."
„Kan ze koekjes en taarten bakken?"
„Taarten?" De professor keek hem opnieuw heel verbaasd
aan. „Houd je wel van taartjes en koekjes?"
„Nou en of, en dan de puddingen !"
„Zeldzaam, zeldzaam ! Ik moet je bepaald bestuderen."
De professor nam Harlekijntje nog eens van hoofd tot
voeten op, maar de jongen voelde zich niet op zijn gemak.
Aarzelend vroeg hij :
„Hoe doe je dat dan?"
)) Hm... ik kijk je aldoor aan !"
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„Sluit je mij niet op in een toren of in een kelder?”
„Ik denk er niet aan", antwoordde de professor. „Zoiets
zou ik nooit doen."
Toen was Harlekijntje gerustgesteld. Hij gaf zijn nieuwe
vriend een hand en beloofde hem, dat hij hem vaak zou
komen opzoeken.
De professor zei nog, dat er een deur in de tuinmuur was,
misschien had Meneer Severijn daarvan wel de sleutel, dan
kon Harlekijntje altijd door die deur naar binnen komen.
Dat vonden de boshuisbewoners een uitstekend idee. Als
Harlekijntje in de grote tuin van de buurman mocht spelen, zou hij tenminste de straat niet oprennen. Met elkaar
gingen ze de tuin in en de professor en Meneer Severijn
zochten naar de deur in de muur. Gemakkelijk te vinden
was de deur niet, want de muur was helemaal met klimop
begroeid.
Waarom zou je nog wachten tot je de deur gevonden had,
als je op Jan Klaassenmanier zo vlug de muur over kon
komen? Eén, twee, drie...
„Lieve hemel, wat is dat?" riep Professor Snappel uit.
„Waar is Harlekijntje gebleven en wie gilt er zo?"
„Dat is Harlekijntje", zei Meneer Severijn. Dadelijk klom
hij op de muur, want aan de andere kant klonk een erbarmelijk geroep om hulp. Er moest bepaald iets met Harlekijntje gebeurd zijn.
„Au, au, au !" gilde hij.
De professor klom ook zo gauw hij kon bovenop de muur...
en wat zagen ze? Een oude vrouw hield Harlekijntje vast
en gaf hem een geducht pak ransel.
„Laat hem dadelijk los !" riepen Meneer Severijn en Professor Snappel tegelijk.
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Verschrikt liet de vrouw Harlekijntje los.
„Wat mankeert u om Harlekijntje zo te slaan?"
0 wee, het was Nicht Alida uit Woudlust. Meneer Severijn
herkende haar, ook de professor wist heel goed wie zij was.
Zij was immers de nicht van onderwijzer Goedhart uit
Woudlust, die Harlekijntje dertien jaar geleden liefderijk
in zijn huis had opgenomen. Harlekijntje zou er misschien
nog gewoond hebben als hij niet voortdurend ruzie had
gehad met Nicht Alida. Ten slotte moest Harlekijntje
vluchten uit Woudlust, omdat Nicht Alida hem verraden
had. Diezelfde Nicht Alida was nu, zoals reeds vaker was
gebeurd, door meester Goedhart naar de professor gestuurd
om hem zeldzame planten, kevers en stenen te brengen, die
meester Goedhart op zijn vrije middag in de bergen ge86

vonden bad. Toevallig was Nicht Alida even tevoren bij de
professor aangekomen. Het dienstmeisje Doortje had haar
gezegd dat de professor in de tuin was en juist toen Nicht
Alida langs de tuinmuur liep, was Harlekijntje over de
muur gevlogen en bovenop Nicht Alida terechtgekomen.
„Ik neem hem mee", riep Nicht Alida uit. „Onze hertog
wil hem graag hebben en Prinses Aldegonda ..."
„Ooohhh !" Daar lag Harlekijntje. Hij strekte zijn armen
en benen rechtuit en verklaarde ernstig: „Ik ben dood."
„Dat zullen we wel eens zien, ik zal je wel weer levend
maken !" Nicht Alida zwaaide met haar stok en hup, daar
vloog Harlekijntje overeind. Met één sprong was hij weer
terug over de muur en riep huilend : „Ik ga er niet meer
heen. Ik laat me niet meer bestuderen."
Professor Snappel was woedend, dat Nicht Alida zo te keer
gegaan was. Hij stuurde haar onmiddellijk zijn huis uit.
Nicht Alida holde naar haar vriendinnen in Poortenburg
om te vertellen, wat haar was overkomen en wat voor een
vreselijk monster de nieuwe muziekleraar bij zich in huis
had. Zij beweerde, dat Hertog August Erasmus zijn soldaten wel zou sturen om Poortenburg te belegeren en dan
zouden de bewoners van de stad nog wel eens wat beleven !
Dat gaf een hele opschudding ! Het gerucht werd al snel
overal rondverteld en iedereen sprak over Harlekijntje.
Deze was zich op dat moment van niets bewust en zat
smakelijk een schaal met pruimen op te peuzelen die
Engelberta hem gegeven had.
Toen Baas Friedolin een beetje bedenke lijk zei: „Och,
Harlekijntje, hoe zal het hier in de stad toch met je gaan !"
antwoordde de kteine rakker : „Met mij ? Uitstekend hoor !
Het bevalt me hier best !"
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VIII
HARLEKIJNTJE
KRIJGT NOG MEER VRIENDEN
De volgende dag al riep Professor Snappel aan de andere
kant van de muur: „Harlekijntje, kom je?" Maar Harlekijntje dacht aan Nicht Alida en schudde zijn hoofd. Maar
als je achter een muur staat, kan niemand je zien hoofdschudden. De professor riep nog driemaal, maar omdat
Harlekijntje steeds met zijn hoofd bleef schudden, ging de
geleerde man zelf naar het huis van zijn buurman om te
zien waar Harlekijntje bleef. Hij dacht al, dat hij ziek was
geworden van de schrik van de vorige dag. Maar Harlekijntje zat zo gezond als een visje in het gras, koesterde
zich lekker in het zonnetje en had nog meer dan anders zin
om kattekwaad uit te voeren. Toen hij de professor aan zag
komen, trok hij dadelijk het gezicht van Nicht Alida en
vroeg: „Is zij er nog?"
„Och, lieve hemel !" riep de professor uit, „nu dacht ik toch
warempel dat die oude kruidenvrouw daar zat. Wat ben
je toch een wonderlijk verschijnsel. Ga met me mee, ik wil
je zo graag bestuderen."
„Valt er ook wat te smullen?" vroeg Harlekijntje voorzichtig.
„Natuurlijk ! Doortje kan wel wat koekjes bakken of iets
voor je gaan halen, wat je maar wilt."
Harlekijntje had opeens wel zin om met de professor mee
te gaan en nog voordat de oude heer helemaal was uitgesproken, duikelde Harlekijntje weer over het muurtje, ditmaal gelukkig zonder ongelukken. Toen de professor even
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later ook weer in zijn eigen huis was teruggekomen, zat
Harlekijntje al te kijken naar een grote glazen bol, waarin
allerlei slangetjes lagen.
Harlekijntje tikte nieuwsgierig met een vinger tegen het
glas.
„Dat bestudeer ik", mompelde de professor. „Kom maar
mee, Harlekijntje, ik heb vandaag mijn werktafel aan de
andere kant. Het is mijn Latijnse dag en daarginds ligt
Rome."
Harlekijntje sperde zijn mond wagenwijd open. Dat je
wel eens een goede of een slechte dag kon hebben, begreep
hij. Maar dat je er een Latijnse dag op na hield, nee, dat kon
hij niet vatten. De professor vond dat hij het hem moest
uitleggen en vertelde dat hij één dag in Rome doorbracht,
één in Egypte, een derde in Griekenland en een vierde in
Parijs. „Dat was net gisteren, toen jij in de inkt viel. Kijk
daar is Rome, wat verder ligt Griekenland, en ..."
„0, wat fijn !" riep Harlekijntje uit en in een ommezien
rolde, holde en duikelde hij van Rome naar Griekenland.
Maar omdat er in Griekenland niets te snoepen viel, kwam
hij zo vlug mogelijk weer naar Rome terug.
„Wat een hoogst merkwaardig geval. Ik moet hem nauwkeurig bestuderen."
„0, grote genade !" schreeuwde Doortje, het dienstmeisje.
Zij had juist het ontbijt naar Rome gebracht en holde weer
vlug weg.
„Ze is nog bang voor je", zei de professor. „Kom nu maar
gauw ontbijten."
Maar Doortje was helemaal niet bang voor Harlekijntje.
Ze herinnerde zich hem uit Braniedorp. Daar was zij in
dienst geweest van Boer Strokop, toen Harlekijntje met
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zijn vriend Michiel op weg was naar Kasteel Hemelhoog.
En toen Harlekijntje later door Graaf van Zilverburg in 't
geheim naar het boshuis werd teruggebracht, waren zij
weer langs Doortje gekomen, die toen juist op het land aan
het werk was. De goede graaf had haar toen een handvol
geldstukken gegeven, omdat zij zo goed voor Harlekijntje
was geweest. Sinds die tijd had ze veel aan het kereltje gedacht.
Nu zat ze erg in angst over Harlekijntje. In haar keuken
zat ze stilletjes te huilen.
Ondertussen smulde Harlekijntje van het ontbijt, terwijl de
professor hem bestudeerde. Hij schreef alles op in een heel
dik boek: „Harlekijntje hee ft een zeer grote mond; in vijf,
nee in vier en een halve tel eet hij één dikke boterham op.
De pudding ..." „Maar Harlekijntje," riep de professor verwonderd uit, „waar is de pudding gebleven?"
„Die heb ik opgegeten", gilde Harlekijntje heel hard, alsof de professor stokdoof was.
„Opgegeten !" De professor keek verbaasd naar het bord.
Harlekijntje dacht : „Waarom maakt hij zo'n drukte over
zo'n beetje pudding !" De professor nam een doos met
chocolaatjes en zei : „Nu moet je dit eens opeten; ik wil in
mijn boek opschrijven hoe jij chocola eet. Begin dus
maar."
De geleerde professor nam zijn ganzeveer en maakte aantekeningen. Harlekijntje at van de chocola, en...
„Alle mensen, Harlekijntje, wat heb je met de chocola gedaan?"
„Opgegeten !" Harlekijntje dacht weer: „Die paar chocolaatjes, 't is de moeite !" Maar de professor keek geheel verward naar het lege doosje. „Hm, hm !" mompelde hij en hij
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vervolgde: „Eet nu alles op, vent." Er was niet veel meer
over: een stuk kaas, een plakje worst, twee sneetjes brood
en vruchten. Eén, twee, drie, weg was het. Harlekijntje
had alles al naar binnen gewerkt. Tevreden schreef de
professor in zijn boek op : „Harlekijntje behoort zeker tot
de familie van de veelvraten... Toch lijkt hij niet dom te
zijn"
J'
Terwijl de oude heer over deze laatste zin nog nadacht, was
Harlekijntje van zijn stoel gegleden, had Rome verlaten en
was naar Griekenland gegaan en zo kwam hij bij het keukenraam terecht. Voor het keukenraam zat Doortje nog te
huilen. En hoe ! Ze ging geweldig te keer. Dade lijk was er
een echo, want Harlekijntje was altijd bereid om mee te
lachen ofte huilen. Omdat Doortje zo droevig snikte, barstte hij ook in tranen uit.
Van schrik was Doortje ineens stil. De professor kwam nu
ook aansnellen en ging naar het keukenraam. Hij hoorde
Doortje nog net zeggen: „Harlekijntje, arme jongen, waar91

om huil je zo? Ken je me niet meer?" De professor was
boos. „Wat is dat hier voor gekrijs?" Hij nam Harlekijntje
bij de hand en zei : „Ik moet je bestuderen. Met Doortje
behoef je niet te praten."
Harlekijntje liet zich weer naar Rome terugbrengen. Hij
keek nog even om en zag, dat Doortje allerlei gebaren
maakte. Ze legde haar hand op haar mond en wees toen
weer naar de keuken. Harlekijntje begreep dat hij wat lekkers te eten zou krijgen !
Hij was met dat vooruitzicht zo tevreden, dat hij heel rustig
en braaf naast de professor bleef zitten. Na een poosje
vroeg de professor: „Harlekijntje, vertel mij eens wat."
Vertellen kon Harlekijntje wel. Maar omdat hij nooit precies wist waar hij beginnen moest, begon hij midden in een
verhaal: „Ik had haar hoed opgezet en toen dachten ze
allemaal, dat ik de prinses was. Brrr, nee, die zou ik niet
willen zijn. Zou jij met haar willen ruilen?"
„Nee", zei de professor een beetje verbaasd. „Maar vertel
eens, wie is eigenlijk die prinses?"
„0, ze is vast een duivelin !"
„Maar Harlekijntje !"
„Feit heeft het gezegd: ze is een draak, ze is afschuwelijk,
ze is erger dan een uil, ze is ..."
„Hoogst merkwaardig", mompelde de oude geleerde.
„Nee, ze is een monster", snaterde Harlekijntje maar door.
En toen hij zo bezig was met de prinses, kwam hij vanzelf
op Hertog August Erasmus. En weer begon hij allerlei
lelijke scheldwoorden op te sommen.
„Maar Harlekijntje, jongen toch !" De professor schudde
steeds meer met zijn hoofd en plotseling zei hij streng:
„Nu word je te brutaal. Hertog August Erasmus is een
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voornaam, deftig heer en binnenkort ga ik hem nog eens
opzoeken."
„0, o, o !" Harlekijntje zat meteen onder de tafel. Hij kermde vrese lijk en wat de professor ook probeerde, Harlekijntje kwam niet meer te voorschijn.
Heel mat vroeg hij van beneden af: „Bezoekt hij jou ook?"
„De hemel beware me !" riep de professor uit, „hij is toch
een hertog !"
„Maar ik kan hem niet uitstaan", zei Harlekijntje woedend.
„Kom nu te voorschijn", gebood de professor streng.
Daar kroop Harlekijntje voorzichtig onder de tafel uit. En
omdat hij dacht dat het wel goed was om de professor wat
milder te stemmen, vroeg hij : „Zullen we eens samen
kopje duikelen?" Nee, daar had de professor helemaal geen
zin in. Hij wilde dat Harlekijntje netjes aan de tafel kwam
zitten, om hem iets over de oude Romeinen te vertellen.
„Waar wonen ze dan?" vroeg Harlekijntje. De mond van
de professor viel van verbazing over zo'n domme vraag
wijd open. Harlekijntje riep verheugd uit: „Ha, ik weet het,
jij bent er een..."
De professor vond dat gezegde van Harlekijntje weer buitengewoon goed en juist wilde hij antwoorden, toen Doortje kwam zeggen, dat de burgemeester er was. Hij kwam
hem spreken over een heel bijzondere aangelegenheid.
„Ga jij nu maar naar Parijs, Harlekijntje", zei de professor.
Zich tot Doortje wendend zei hij : „Breng de burgemeester
hier in Rome."
De professor zag er opeens zo plechtig en deftig uit, dat
Harlekijntje werkelijk wat meer ontzag voor hem kreeg.
Hij ontsnapte zo vlug hij kon. Hij ging echter niet naar de
tuinhoek, die Parijs genoemd werd, maar liep gauw naar
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de keuken. Hop, hop, daar was hij. Doortje liet meteen een
bord vallen.
„Harlekijntje, o, Harlekijntje !" riep ze en haar ogen stonden vol tranen.
Harlekijntje keek eerst naar Doortje, toen naar de scherven
en zei bij wijze van troost: „Het was toch maar een oud
bord".
„Och mijn lief kereltje, ik huil niet om het bord ! Ik huil
om jou, omdat je nu op sterk water gezet wordt."
„Nee," gilde Harlekijntje, „daar wil ik niet in."
„Och lieve hemel, de professor zet toch alles wat hij bestudeert op sterk water; de slangen, de kikvorsen, zelfs een
jonge vos hee ft hij erin gezet !" riep Doortje uit.
„Ik wil niet op sterk water gezet worden", zei Harlekijntje,
die helemaal niet wist wat `sterk water' was. „Dat... dat...
vind ik vast niet leuk !"
„Och, jij dom onnozel jongetje, als je op sterk water zit,
ben je dood."
„O, o, o !" Harlekijntje viel op de grond en gilde: „Mijn
buikje, mijn buikje. Ik heb zo'n pijn, ik wil niet dood zijn,
ik wil niet in sterk water !"
„Het is ook niet prettig hoor", zei Doortje. „Maar sta nu op
en vertel me eens, ken je me dan niet meer?"
Eerst zei Harlekijntje: „Nee !" maar toen bedacht hij zich
en viel Doortje om de hals. Zij nam hem in haar armen en
zei: „O, mijn lief, zoet Harlekijntje, nee hoor, jij hoeft niet
in sterk water te zitten. Ik zal je nog gauw een stuk taart
geven, dan hol je zo vlug je kunt naar huis en je komt hier
maar nooit meer terug... De professor is nu juist achter in
de tuin."
Tot grote vreugde van Harlekijntje haalde zij een stuk
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taart en wilde hem daarna uitlaten. Maar Harlekijntje was
erg nieuwsgierig aangelegd.
„Laat mij eens zien, waar hij ze allemaal op sterk water heeft
zitten."
„Nee, Harlekijntje, dat zal niet gaan", zei Doortje.
Maar Harlekijntje bedelde en smeekte net zo lang, totdat
Doortje hem werkelijk in de studeerkamer van de professor bracht. Daar stonden op een plank allerlei dieren in
hoge glazen. Ze leken wel levend, alleen bewogen ze niet.
Nieuwsgierig tikte Harlekijntje tegen de glazen. Het
kwam hem toch wel wat gek voor, dat Doortje zei, dat de
professor hem ook in zo'n glas wilde stoppen.
„Brrr !" Harlekijntje rilde al bij de gedachte. Daar zei Doortje opeens : „0, Harlekijntje, daar komen ze aan. Gauw,
gauw, spring door het raam."
Deze kamer had ramen aan de tuinkant en ook nog
ramen die uitzagen op het plein. Harlekijntje keek de kant
op van de tuin en zag daar de professor en de burgemeester
al aankomen. 0 jee, het was al te laat om nog door de gang
te lopen. Maar door het raam, dat ging wel; dat was voor
Harlekijntje maar een sprongetje.
„Het tweede huis rechts", riep Doortje hem nog na. De
twee heren waren al in de gang, toen Harlekijntje de sprong
waagde. Daarbij draaide hij zich tweemaal om, en toen hij
weer goed en wel op zijn benen stond, wist hij niet meer
wat rechts of links was. Hij liep snel naar links, ging de
tweede voordeur in en brulde daar uit alle macht :
„Hij wil me op sterk water zetten !"
„Mijn hemel, wat is dat voor een geschreeuw?" sprak een
lieve, zachte stem en een vriendelijke vrouw kwam uit een
kamer te voorschijn. Ze keek Harlekijntje hoogst verbaasd
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aan en schudde met haar hoofd, zodat de linten van haar
muts om haar heen fladderden.
„Wat ben jij voor een kleine snuiter?" vroeg ze.
„Ik ben Harlekijntje en... en hij wil me op sterk water
zetten."
„Harlekijntje? Ben jij een harlekijn? Maar waarom moet
jij op sterk water gezet worden? Het is toch niets prettig
om daarin te zitten."
De vriende lijke dame lachte even en heel in de verte riep
een fijn stemmetje: „Tante Aurelia, waarom lach je zo?"
„Ga eens mee", zei Tante Aurelia en ze pakte Harlekijntje
bij zijn kraagje. Maar Harlekijntje had geen zin om mee
te gaan. Wie weet wat die vreemde dame nu weer met hem
wilde doen. Hij schreeuwde en stribbelde tegen. Maar opnieuw klonk het zachte stemmetje: „Tante Aurelia, wie
gilt er toch zo?"
„Houd je stil, kleine domoor. Ik doe je toch niets. Ik neem
je alleen maar even mee naar Chrisje."
Harlekijntje stribbelde toch geweldig tegen en stampte
met zijn voetjes uit woede. Hij kwam echter niet los, want
opeens maakte de dame aan 't eind van de gang een deur
open en zette Harlekijntje heel onverwachts midden in een
zonnige kamer.
„Een Jan Klaassen !" juichte hetzelfde stemmetje van daarnet. Harlekijntje was opeens stil en keek in de richting
waar de stem vandaan kwam. Op een groot bed lag een
bleke jongen, die misschien zo oud was als Michieltje,
toen Harlekijntje hem leerde kennen. „Kijk eens, Chrisje,
hier heb je de schreeuwlelijk", zei Tante Aurelia. „Wat het
voor een ding is, weet ik echt niet."
„Ik ben een Jan Klaassen", riep Harlekijntje boos. „Maar
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ik wil niet op sterk water gezet worden !"
„Nee, nee, dat gebeurt ook niet, wees maar stil. Dat is veel
te akelig." De dame lachte; het klonk zo hartelijk en vrolijk, dat het aanstekelijk werkte.
Harlekijntje grinnikte opeens over zijn hele gezicht. Het
zieke jongetje stak hem zijn hand toe en Harlekijntje liep
vol vertrouwen naar hem toe en gaf hem ook een hand.
Pats, dat klapte en de bleke jongen riep verheugd uit: „Hij
is levend; hij is een echt levend Harlekijntje !"
„Och wel neen, die speelt alleen maar voor Jan Klaassen",
wierp Tante Aurelia tegen.
„Nee, nee," zei Harlekijntje, „ik speel helemaal niet en ik
laat me ook niet op sterk water zetten."
„Maar lieve hemel, wie wil dat dan doen?" De vreemde
dame keek Harlekijntje met grote ogen aan. Harlekijntje
zette een heel boos gezicht, wees met zijn hand ergens in
de richting van de professor en mompelde : „Hij !"
Chrisje was erg geschrokken. „O, wat kijkt hij kwaad",
riep hij bijna huilend uit.
Maar daar lachte Harlekijntje alweer en Chrisje moest wel
meelachen of hij wilde of niet. Tante Aurelia kon zich ook
niet goed houden en enige minuten lang werd er vrolijk
gelachen in de zonnige kamer. Tante vroeg eindelijk:
„Vertel me nu eens duidelijk: wie ben je eigenlijk?"
„ Harlekijntj e 1"
De kleine rakker dacht: „Als ik het maar dikwijls genoeg
zeg, moet ze het wel geloven."
Maar Tante Aurelia schudde met haar hoofd en zei:
„Harlekijntjes bestaan niet".
„Jawel Tante, vader heeft verteld, dat er een Harlekijntje
was bij Hertog August Erasmus en Marleentje..."

98

„Maileentje?” Harlekijntje gilde het bijna uit van opwinding, „waar is zij?"
„Op Lindenhof, ze is mijn vriendinnetje."
Nu wist Harlekijntje, dat hij op een vertrouwd adres was
aangekomen. Met één sprong zat hij op de bedrand en
vertelde aan Chrisje, waar hij vandaan was gekomen en
hoe hij Marleentje had leren kennen. Met stralende ogen
luisterde Chrisje aandachtig naar het verhaal; dan weer
kwamen er tranen en even plotseling schaterde hij weer
van het lachen.
Tante Aurelia deed precies hetzelfde. Ze droogde haar
tranen af met een zijden lint van haar muts en even later
schoot ook zij in de lach en proestte het uit. Zo ging de tijd
voorbij.
Niemand hoorde buiten voetstappen, niemand hoorde de
deur opengaan. Chrisje zag zijn vader pas, toen deze al
midden in de kamer stond. Hij zag er zeer ernstig uit en
keek Harlekijntje verwonderd aan. Het viel Harlekijntje
dade lijk op, dat de vader van Chrisje een beetje op de hertog leek, als die een goede bui had. Maar Harlekijntje
schrok toch wel erg, toen hij hem hoorde spreken, want
zijn stem klonk precies zo als die van de hertog. Hij keek
al schuin naar de deur om snel te kunnen ontsnappen, toen
Chrisje zei : „Vader, dit is nu Harlekijntje, die bij Oom
August Erasmus geweest is."
„O, hemel, wat zal mij nu weer boven het hoofd hangen !"
dacht Harlekijntje met ontzetting. Hij zat opeens niet meer
op het bed, maar eronder en een erbarmelijk gesnik klonk
door de kamer.
De vader van Chris j e zei: „Hou je mond, zo'n lawaai kan
Chrisje niet verdragen. Kom maar eens te voorschijn, ik
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weet alles van je."
Harlekijntje zweeg wel, maar te voorschijn komen, durfde
hij nog niet. Toen pakte Chrisjes vader hem beet, trok hem
naar voren, nam hem op zijn knieën en vertelde hem, dat
hij een halfbroer van de hertog was. De hertog had zich
altijd onaardig tegenover hem gedragen en daarom was
hij in Poortenburg, buiten het gebied van de hertog, gaan
wonen. Hij was een vorst zonder land en zonder kasteel en
degene, die van alles de schuld droeg was ... Prinses
Aldegonda. Nauwelijks had Vorst Carel Lodewijk haar
naam genoemd, of Harlekijntje trok precies het gezicht
van de prinses en Chrisje juichte van de pret. Zijn vader
keek hem blij aan.
De jongen was wekenlang ziek geweest en had in al die tijd
bijna het lachen verleerd. Maar vandaag zag Chrisje er
zo opgewekt uit, dat de vorst zelf aan Harlekijntje vroeg:
„Kom je gauw weer eens bij ons terug?"
„Ik zal je thuis brengen," zei Tante Aurelia, „anders ga je
weer een vreemd huis binnen."
Gewillig gaf Harlekijntje haar een hand, nadat hij beloofd
had spoedig terug te zullen komen.
Het plein lag in de volle zon, toen Gravin Aurelia met
Harlekijntje aan de hand uit het huis kwam.
Iets verderop ging er tegelijkertijd een andere deur open.
De professor liet de burgemeester uit en liep een eindje
met hem op. „Kruip gauw onder mijn jas !" zei de gravin,
want Harlekijntje begon al te kermen: „0, hij zet me nog
op sterk water !"
De gravin droeg een lange jas over haar wijd uitstaande
japon en Harlekijntje kon zich daaronder helemaal verstoppen.
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Zo kwam hij bij het huis dicht bij de kerk. Engelberta
maakte zelf de deur open. De gravin lachte haar vriendelijk
toe en zei: „Het lijkt wel of het zonnetje zelf ons tegemoet
komt !"
Engelberta glimlachte. Gravin Aurelia gaf haar een hand
en ging mee naar binnen om met de overige bewoners
kennis te maken. Ze wilde iedereen zelf eens zien na alle
verhalen, die zij van Harlekijntje had gehoord. Toen de
gravin eindelijk afscheid nam, sprak ze al over een tweede
bezoek.
Zo kregen de eenvoudige bewoners van het boshuis ook
vrienden in Poortenburg. Harlekijntje was er erg trots op,
dat hij hun die vrienden had bezorgd. En hij zelf had er
ook weer een nieuwe vriend bij, want diezelfde middag
kwam Vorst Carel Lodewijk hem halen om met zijn zieke
zoontje te spelen. „Die zou van het lachen alleen al weer
gezond worden", zei hij.
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IX
HARLEKIJNTJE WIL NIET OP STERK
WATER GEZET WORDEN
De professor wachtte op Harlekijntje, hij wilde hem bestuderen. Nicht Alida liep de hele stad door en dacht:
„Misschien vang ik Harlekijntje nog ergens, dan stop ik
hem in mijn kruidenwagen en neem hem mee."
De Poortenburgse straatjongens slopen om het huis van
de heer Severijn en wachtten ook op Harlekijntje. Maar
Harlekijntje liep steeds heel haastig, vergezeld door iemand naar het huis van Vorst Carel Lodewijk. In drie tellen
was hij het plein overgelopen en meteen in het huis verdwenen. En meestal was er dan geen enkele straatjongen
te zien.
Al heel gauw was er een hechte vriendschap ontstaan tussen bleke Chrisje en Harlekijntje. In de tuinkamer brachten ze dikwijls vrolijke uurtjes door en het lachen deed
Chrisje echt goed. Hij mocht al spoedig opstaan en na een
paar dagen even in de tuin wandelen.
Deze was niet groter dan Meneer Severijns tuin. Harlekijntje keek naar een muurtje en vroeg: „Wat is daar
achter?"
„De tuin van Professor Snappel", antwoordde Chrisje.
Och ! Harlekijntje ze tt e grote ogen op: „Is die zo dicht bij?"
„Ja," voegde Chrisje eraan toe, „de professor bezit een hele
grote tuin. Als je daar maar door mocht lopen, zou je het
pleintje niet meer over hoeven te steken."
„Ik spring over de muur", zei Harlekijntje.
„Dat kan je niet, die is te hoog."
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Harlekijntje was een beetje beledigd, omdat Chrisje niet
geloofde, dat hij een duikeling over de heg kon maken.
Maar hij vergat daarbij, dat hij al eens eerder in de inkt
terecht was gekomen. Hij draaide zich om en hop ! als een
elastieke bal vloog hij over de muur. Hij plofte neer in
India. Het was een bloemperk te midden van een mooi
gazon. De professor zat natuurlijk juist die dag te lezen in
India en schrok op, toen hij iets door de lucht zag vliegen
en neerkomen in zijn perk van vuurlelies.
„Harlekijntje," riep hij verbaasd uit, „ben je daar dan
eindelijk? Ik ga je nu dadelijk bestuderen."
„Nee," gilde Harlekijntje, „ik wil niet op sterk water gezet worden."
Maar de professor had hem al bij een slip van zijn jasje
gepakt. „Je blijft nu hier," zei hij boos, „ik heb je nodig
voor mijn studie; zo'n zeldzame vangst heb ik nog nooit
gedaan."
„Och nee, alsjeblie ft niet!" smeekte Harlekijntje nu. Maar
de professor bekommerde zich niet verder om het geschreeuw en hoorde ook niet het angstige geroep van
Chrisje aan de andere kant van de muur. Hij nam Harlekijntje op en droeg hem het huis in tot in zijn studeerkamer. Daar zette hij hem hardhandig op de grond neer en
zei : „Nu blijf je hier !"
Och, och, die goede Professor Snappel begreep immers
niet dat een Harlekijntje heel gemakke lijk door een openstaand raam naar buiten kan duikelen. Eén, twee, drie,
daar ging hij, vlak langs de neus van de professor. Harlekijntje kwam op het plein terecht, te midden van een vrolijke kinderschaar.
In de kamer stond de professor een beetje beteuterd te
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kijken, wreef over zijn neus en zei driemaal: „Merkwaardig, hoogst merkwaardig !" Op het kerkplein stonden de
jongens niet minder verbaasd naar het huilende Harlekijntje te kijken.
Was dat nu werkelijk het levende Harlekijntje dat alle
Poortenburgse jongens en meisjes zo zielsgraag wilden
zien?
Eindelijk kwam een grote jongen op Harlekijntje af en
vroeg: „Ben jij werkelijk Harlekijntje?"
Hij knikte en zette gauw een roversgezicht, want hij was
een beetje bang voor die vreemde jongens. Deze weken
eerst achteruit, maar kwamen dadelijk juichend terug:
„Harlekijntje, het is Harlekijntje ! Waar kom je vandaan?"
„Daar." Harlekijntje wees naar het huis van de professor
en juist op dat ogenblik kwam de oude geleerde uit zijn
huis te voorschijn.
„Daar heb je 'm," krijste Harlekijntje, „hij wil mij op sterk
water zetten, hij maakt mij dood."
„Wij zullen je redden." De hele jongensschaar vond het
heel spannend. Ze pakten Harlekijntje bij een arm en voort
holde de bende.
„Naar mijn huis !" gilde een klein blond ventje.
„Halt, halt !" riep de professor. Maar al riep hij nog zo
hard, 't hielp niets. Voordat hij nog drie stappen had gedaan, stoven de jongens met Harlekijntje een steegje in,
ze vlogen een hoek om en voor hij goed wist wat er met
hem gebeurd was, stond Harlekijntje in een smederij.
Er brandde een groot vuur en een sterke man sloeg krachtig
op het aambeeld : Boms ! Boms ! Van schrik viel Harlekijntje op de grond. Driemaal hapte hij naar lucht en daarna huilde hij zoals alleen een Harlekijntje huilen kan.
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Zoiets hadden de Poortenburgse jongens nog nooit meegemaakt en toch wisten zij ook wel wat huilen was. Zelfs
de grote sterke smid was er verlegen mee.
„Wat hebben jullie daar voor een gek ding meegebracht?"
vroeg hij een beetje uit het veld geslagen.
„Het is Harlekijntje en hij zegt, dat Professor Snappel hem
op sterk water wil zetten."
„'t Is toch niet waar !" zei Baas Christoffel, de smid hoofdschuddend. „Wat zo'n professor al niet verzint ! Maar luister eens Harlekijn, nu niet meer zo gillen hoor. Van zo'n
lawaai ben ik niet gediend, bij mij gaat het altijd rustig en
stil toe."
De smid had een stem, die dreunde als een kanon, en van
schrik was Harlekijntje opeens stil. Hij keek hulpeloos
naar de grote man en zei met een klagend stemmetje:
„Maar hij wil me toch op sterk water zetten."
„Hm, hm, dat zou niet erg prettig zijn. Maar wees nu niet
bang, ik zal je wel beschermen."
Baas Christoffel had een goed hart en zonder er zich rekenschap van te geven, had hij diep medelijden met het arme
Harlekijntje, dat op de grond zat te huilen.
Hij legde zijn smidshamer op zij, tilde Harlekijntje op,
ging op een krukje zitten en nam de kleine rakker op zijn
knieën.
„Vertel me nu eens, waar kom je eigenlijk vandaan?"
Ja, vertellen. Harlekijntje vond het fijn om over zijn avonturen te praten. Toch duurde het nog wel een tijdje voor je
er goed uit wijs werd. Het was maar goed, dat de jongens
van Poortenburg al een beetje op de hoogte waren. Zij vertelden met Harlekijntje mee; deze kletste er tussendoor,
trok gezichten, zag er eerst uit als Nicht Alida, dan weer
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als Prinses Aldegonda. Baas Christoffel moest zo lachen,
dat hij bijna met Harlekijntje van zijn krukje was gevallen.
De jongens gilden van plezier en hoe meer ze lachten, hoe
beter Harlekijntje vertelde.
Maar plotseling dacht hij weer aan de professor en midden
in een verhaal klaagde hij : „Ik wil niet op sterk water gezet worden."
„Je hebt gelijk, Harlekijntje, dat hoe ft ook niet." De smid
hield de jongen nog steeds met zijn grote hand stevig vast
en zei: „Ik zal je thuisbrengen."
„Eerst moet ik even naar Chrisje toe."
„Naar het trotse kleine prinsje?" Baas Christoffel schudde
met zijn hoofd en de jongens riepen tegelijk: „Die stelt
zich altijd zo aan, het is niets geen aardige jongen."
0, jee, Harlekijntje wou niets lelijks over zijn vriend horen.
Hij keek heel kwaad en schreeuwde boven alle anderen uit:
„Hij is wél aardig !" En meteen vertelde hij van zijn dierbare vriendschap met het kleine prinsje. De jongens waren
allen jaloers en zeiden: „We brengen je er allemaal heen."
Ze vertelden aan Harlekijntje, dat Chrisje eens acht dagen
op school was geweest, dat hij al die tijd geen woord gezegd had en zeker te trots was om met gewone jongens te
praten.
„Niet waar !" Harlekijntje schudde met zijn hoofd en viel
opeens boms op de grond. Verschrikt riep Baas Christoffel
uit: „Ben je in tweeën gebroken?"
„Wel nee !" Harlekijntje lachte, wreef over zijn neus en
zei: „Hij heeft het niet gedurfd."
„Het prinsje? Bedoel je dat hij niet hee ft durven spreken?"
De smid dacht even na, streek een van de jongens over zijn
haar en zei : „Kom, ga je wassen. Straks mogen jullie Hario6

lekij ntj e allemaal tot aan het huis wegbrengen, alleen jij
niet, Jochem ! Je hebt een gat in je broek !" Jochem stond
het huilen nader dan het lachen. „Dat heb ik al drie dagen."
Maar Baas Christoffel besliste: „Een gat is een gat en daarmee ga je niet naar de prins."
„Die ziet het niet." Harlekijntje keek de smid zo smekend
aan, dat deze er alleen nog maar op aandrong, dat zij hun
handen zouden wassen. Hij beloofde niet meer naar de
gaten en scheuren te kijken. En dat was maar goed ook,
want Jochem was niet de enige met een gat in zijn broek!
Het kon Harlekijntje niets schelen. Aan de hand van de
smid marcheerde hij trots over het kerkplein.
Een lakei stond voor het huis van Chrisjes ouders op de
uitkijk. „Ha, daar heb je Harlekijntje ! Eindelijk !" zei hij.
„De kleine prins is half ziek van angst ... hela, wat moet
dat daar?"
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Achter Harlekijntje wilden Max en Jochem ook het huis
binnenlopen en de andere jongens wilden hun voorbeeld
volgen.
Maar de oude lakei, Josef, vond dat helemaal niet goed.
Hij voelde er niets voor om al die vieze jongensvoeten over
de vloer te hebben, die hij dan straks weer zou moeten
schrobben.
„Zij willen mee", riep Harlekijntje verheugd.
„Daar komt niets van in", mompelde Josef.
„Wie wil mee?" Opeens stond de gravin in de gang, keek
vriendelijk neer op de vrolijke jongensschaar en liet Harlekijntje vertellen hoe de jongens hem gered en beschermd
hadden.
De lieve gravin lachte om het verhaal, maar zei toch, dat
de jongens vandaag niet naar Chrisje mochten gaan. Zij
had Chrisje weer naar bed moeten brengen, omdat hij zich
zo bezorgd had gemaakt over Harlekijntje, dat hij er ziek
van was geworden. Maar als hij weer beter was, kon hij
zulke vriendjes best gebruiken. Nu zou ze alvast de groeten overbrengen.
„Ga jij nu vlug naar hem toe, Harlekijntje, maar je kan niet
lang blijven. Je vriendjes mogen wel op je wachten."
Dat deden ze graag. Baas Christoffel keerde weer naar zijn
smidse terug, nadat hij de jongens nog had toegeroepen:
„Passen jullie maar goed op Harlekijntje."
De jongens gingen trots op de treden van de stoep zitten en
vonden zichzelf buitengewoon gewichtig als bewakers van
Harlekijntje. Binnen vertelde Harlekijntje met veel vuur
aan het bleke prinsje wat hem overkomen was. Bijna waren
ze gaan kibbelen. Chrisje wilde niet geloven, dat Professor
Snappel hem op sterk water wilde zetten. Maar Harlekijn-
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tje schudde angstig met zijn hoofd en zei: „Hij doet het
toch." En hij beschreef hoe de professor hem zijn studeerkamer had binnengedragen. Ten slotte moest Chrisje wel
toegeven en zei: „Wees dan voorzichtig, Harlekijntje !"
Harlekijntje beloofde het; hij beloofde ook morgen terug
te zullen komen en nam niet alleen groeten, maar ook
koekjes mee voor zijn nieuwe vrienden, die buiten stonden
te wachten.
Harlekijntje werd door de jongens met luid gejubel begroet. „Wij zullen je wel vasthouden", riepen ze alle vier
tege lijk. Gedurende een paar minuten rukten en trokken
ze aan Harlekijntje, totdat deze zei: „Twee van jullie kunnen mij wel bij mijn bloesje vasthouden, dan gaat het heel
goed."
Zo kregen Hansje en Jochem allebei een kleine, dikke
Jan Klaassenhand, Maxje pakte Harlekijntje bij zijn middel vast en Frederik nam een slip van Harlekijntjes bloesje. Zo liepen ze met hun vijven, eerst heel langzaam en
plechtig, zodat iedereen goed zou kunnen zien, wie daar
aankwam. Niemand zag hen echter, want het hele plein
was uitgestorven.
Toen ze langs het huis van Professor Snappel kwamen,
begonnen ze hard te lopen en te gillen. Ze hadden zo'n
vaart, dat ze het huis van Meneer Severijn bijna voorbij
holden en de enige wandelaar, die het plein overstak, niet
zagen en tegen hem aan bonsden. Het was de burgemeester. Hij had een stok in zijn hand. Vlug draaide hij zich om
en nog net zag hij de laatste jongensbenen in het huis van
Severijn verdwijnen.
„ Dat was alweer dat vervloekte Harlekijntje, altijd botst
hij tegen mij aan", mompelde de burgemeester. „Waarom
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moet dat malle ventje nu net hier komen wonen? We zullen
niets dan last van hem hebben. En Prinses Aldegonda . , ."
Meer zei de dikke burgemeester niet, maar hij dacht des te
meer. Maar wit hij dacht, kwam niemand te weten; hij
sprak er zelfs niet met zijn vrouw over.
Veilig thuisgekomen nam Harlekijntje afscheid van zijn
nieuwe vrienden. Ze spraken af hem morgen na schooltijd
weer af te komen halen, dan zouden ze weer samen naar
Baas Christoffel gaan. Hoe laat de school uit zou gaan,
wisten ze niet precies. Want de laatste dagen hadden ze
heel vroeg vrij gekregen, omdat er een onderwijzer ziek
was.
„Misschien is hij morgen nog ziek", zei Jochem hoopvol.
Daarop vertrokken ze, want Harlekijntje werd binnengeroepen. Engelberta had de jongens horen praten en wilde wel eens weten waar Harlekijntje geweest was. In geuren en kleuren begon Harlekijntje zijn avonturen van die
dag te verte llen en eindigde met: „We hopen, dat er morgen weer een onderwijzer ziek zal zijn."
„Maar Harlekijntje, hoe kan je dat nu zeggen !" Verschrikt
keek hij naar Engelberta. Och, zo had hij het niet bedoeld.
Iets lelijks wilde hij niet van de onderwijzer zeggen. Heel
zachtjes voegde hij er aan toe : „Hij kan toch wel een beetje
buikpijn hebben !"
„Als jij maar geen buikpijn hebt vandaag ! We eten je lievelingskostje griesmeel met bosbessen !"
Een mooier besluit van deze avontuurlijke dag kon Harlekijntje niet wensen !
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X
POORTENBURG IN REP EN ROER

Poortenburg was geen grote stad en praatjes werden gauw
verspreid. De vier jongens, Max, Jochem, Frederik en
Hansje vertelden aan ieder, die het maar horen wilde, dat
Professor Snappel het springlevende Harlekijntje van Meneer Severijn dood wilde maken en hem op sterk water zou
zetten. Een paar mensen lachten erom, maar alle kinderen
geloofden de praatjes. Hansjes moeder geloofde het ook.
Zij had een broodbakkerij en de meeste Poortenburgers
kochten hun brood bij haar. Aan iedereen die iets kwam
kopen op deze gedenkwaardige dag vroeg ze: „Weet u 't
al? Het schijnt dat Harlekijntje op sterk water wordt gezet."
„Och, hemel, wat afschuwelijk, wat wreed !" riepen een
paar vrouwen en onderweg vertelden ze aan de slager, die
op de hoek van de Groenmarkt woonde, dat Professor
Snappel Harlekijntje op sterk water wilde zetten.
„Och wat een onzin", zei hij.
„'t Is helemaal geen onzin", riep iemand er tussen door.
Dat was Doortje, het dienstmeisje van de professor. „Hij
wil het werkelijk doen. Hij zet alles wat hij bestudeert op
sterk water. En hij heeft gezegd, dat hij Harlekijntje bestuderen wilde. Och, och, dat lieve arme Harlekijntje. Ik ga
nog dood van verdriet !"
Ja, als Doortje het zelf vertelde, moest het wel waar zijn.
Het praatje deed op zevenmijlslaarzen de ronde, ging door
alle straten en steegjes en 's avonds sprak heel Poortenburg
erover, dat Professor Snappel Harlekijntje op sterk water
wilde zetten. Hoe langer hoe minder mensen lachten er-
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om, steeds meer Poortenburgers geloofden het verhaal.
Sommigen zeiden nog wel: „'t Is onzin", maar de meeste
mensen vonden wel, dat de burgemeester het weten moest.
Twee vrouwen gingen naar het burgemeestershuis. Maar
de burgervader had te veel gegeten ; het lag hem zwaar op de
maag en toen de twee bezoeksters hem de verschrikkelijke geschiedenis vertelden, bromde hij : „Wat mij betreft
mag hij Harlekijntje in de inkt stoppen. Harlekijntje is
toch niets waard."
Dat was wreed; iedereen had erg medelijden met Harlekijntje. Zijn vrienden werden door de andere jongens en
meisjes erg benijd: zij konden tenminste Harlekijntje nog
beschermen, dat was tenminste iets.
Bij Severijn aan huis werd helemaal niet over het vreselijke
geval gesproken. Harlekijntje had het wel verteld, maar ze
hadden er alleen maar om gelachen.
's Middags nam Meneer Severijn hem mee naar zijn kamer,
want hij wilde daar op een heel oude viool gaan spelen.
Harlekijntje zat heel stil en geduldig voor het raam, luisterde naar de fijne, mooie tonen en zag er heel anders uit
dan gewoonlijk. Dat was telkens zo. Wanneer Meneer Severijn of Michieltje viool speelden, moest hij aan de mooie
eilanden denken, ergens ver weg in een grote oceaan. Op
die eilandjes bloeiden bloemen en er woonden vele harlekijntjes. Ons Harlekijntje herinnerde zich alles als in een
droom, die hij heel lang geleden gedroomd had en weer
half vergeten was.
Na afloop speelde Harlekijntje nog heel zoet in de tuin,
zonder lawaai te maken. Engelberta, die bij haar moeder
zat, riep een paar maal: „Harlekijntje !" en dan antwoordde
hij telkens : „Ja, ik ben hier !"
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Eindelijk holde hij het huis binnen, kwam terug en riep
triomfantelijk : „Nu ken ik het !"
„Och grote goedheid ! Wat voor streek ken je nu weer?"
vroeg Moeder Annette. Harlekijntje ging op een stoel zitten, nam een boek in zijn hand en zag er opeens precies zo
uit als Professor, Snappel.
„Maar Harlekijntje," zei Engelberta, „trek toch niet altijd
gezichten ! De professor..."
Hu ! daar zette Harlekijntje weer een duivelsgezicht.
„Hij wil mij op sterk water zetten. Ik vind het echt gemeen
van hem."
„De professor is niet gemeen."
A lles wat Engelberta zei, geloofde Harlekijntje altijd, maar
nu toch niet en hij wierp nog tegen : „Maar hij is slecht ..."
Engelberta antwoordde niet meer, want Meneer Severijn
kwam juist de tuin in, zwaaide met een brief en riep uit :
„Van Michieltje en Rosemarie".
Ha ! Harlekijntje was al zijn woede tegenover de professor
in een ommezien vergeten, want Michieltje en zijn lieve
vrouw Rosemarie waren zijn dierbaarste vrienden. Boven
op zijn stoel stond hij te trappelen van pret. Einde lijk kreeg
hij dan toch bericht van hen.
„Waar zitten ze eigenlijk?"
„Harlekijntje gil toch niet zo", zei Meneer Severijn. „Nu
zijn ze in Italië. Daarna willen ze naar Egypte reizen en
naar India, heel ver weg."
Toen hij de hele brief had voorgelezen, speelde hij nog wat
op het orgel. Harlekijntje luisterde aandachtig en ging heel
zoet naar bed, toen het zijn tijd was. Hij sliep spoedig
in. Toen hij weer wakker werd, was hij nog net zo braaf als
de vorige avond. Engelberta bracht hem zelf naar zijn
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vriendje Chrisje. Omdat de lucht er regenachtig uitzag,
speelden de twee jongens binnenshuis. Harlekijntje vertoonde allerlei kunsten en Chrisje lag op een rustbed te
schateren van het lachen. De tijd vloog om.
Na een poos kwam Gravin Aurelia binnen en zei: „Harlekijntje, buiten staan een heleboel jongens. Ze zeggen, dat
ze je moeten beschermen en dat ze je komen halen. Wat
ben je toch een dom kereltje ! Je hoeft toch nergens bang
voor te zijn."
Harlekijntje vond het heerlijk dat hij afgehaald werd. Hij
zou zeker met groot gejuich door zijn vrienden ontvangen
worden. Het enige echter wat zij vroegen was : „Hé, Harlekijntje, verkoop nog eens je grappen voor ons !"
Och lieve hemel, hoe kon Harlekijntje dat weigeren ! Hij
zette zijn allermalste gezichten, lachte en huilde, sprong en
duikelde rond, eerst heel langzaam, dan Al vlugger en
vlugger, tot...
Een gil weerklonk ! Over het kerkplein was een heer komen aanwandelen, die de jongens niet hadden opgemerkt.
Hij greep Harlekijntje beet en zei : „Ha, nu heb ik je weer !"
Het was Professor Snappel...
Nog voordat Harlekijntjes beschermers te hulp konden
snellen viel de voordeur dicht en Harlekijntje bevond zich
nu alleen in het huis van de professor. Zijn gehuil klonk
nog over het kerkplein en Maxje, Jochem, Frederik en
Hansje stonden als lam geslagen. Dat duurde maar kort.
Ze holden plotseling weg om hulp te halen. Eerst gingen
ze naar het schoolplein, waar het krioelde van jongens en
meisjes. Jochem brulde boven alles uit: „Nu zet hij hem
op sterk water !"
De echo van de drie vrienden volgde hierop ogenblikke-
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lijk en de kinderen stonden als versteend. Ze wisten eerst
niet goed of de drie jongens het echt meenden. Maar toen
begon Jochem met zijn duidelijke stem te vertellen en nauwelijks had hij zijn verhaal beëindigd, of ze begonnen te
schreeuwen: „Hij mag hem niet dood maken en op sterk
water zetten. Wij zullen hem bevrijden !"
Harlekijntje was voor de Poortenburgse jeugd een heel
gewichtige persoonlijkheid geworden sinds zijn aankomst
in hun stad. Alleen de vier jongens hadden hem nog maar
van dichtbij gezien, maar allemaal hadden ze over hem gepraat en wisten ze wie hij was. Nieuwsgierig waren ze
ook allemaal zonder uitzondering en iedereen had erg
medelijden met hem. Meisjes, jongens, zelfs kleuters
schreeuwden zo hard ze konden door elkaar. Ze wilden
meteen naar het huis van de professor gaan, maar toen riep
Max j e opeens : „Er moeten ook grote mensen meegaan !"
Ja, grote mensen, heel Poortenburg moest op de been zijn,
dan zou de professor Harlekijntje wel teruggeven.
„Wij gaan over de markt", zei Jochem.
„Maar misschien zit hij ' al op sterk water !" klonk het weemoedig. Kleine Liesbetje, die een gevoelig hartje had, kon
haar tranen bij die akelige gedachte niet bedwingen.
Het werkte aanstekelijk : vier andere meisjes begonnen
al te huilen, maar Jochem commandeerde : „Stil nu ! Zo
gauw komt hij niet op sterk water. Voorwaarts, mars !"
„Over de markt, over de markt !" gilden nu ook de anderen
en het hele troepje zette zich in beweging.
Het was net markt geweest. De kooplieden wilden net
alles wegruimen en inpakken, toen, met veel lawaai, de
hele kinderschaar op de markt verscheen. „Hij zet hem op
sterk water ! Hij zet hem op sterk water ! Help ! Help !"
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„De hemel beware me !” De dikke koopvrouw Vreugdenrijk ging pardoes in een kist tomaten zitten.
„Wat betekent dat? Wat bedoelen jullie? Wie zit er op sterk
water?"
„Harlekijntje, Harlekijntje !" gilden de kinderen terug.
„Professor Snappel zet hem op sterk water."
„Onzin !" zei een boerin. „Hij zal hem alleen maar eens
willen wassen."
„Nee, hij maakt hem dood !"
„ Kletspraat !" riepen nu twee andere vrouwen, maar de
kinderen riepen zo erbarmelijk om hulp, dat de marktvrouwen toch ook angstig werden.
„ Vertel eens wat er gebeurd is !" riep de boerin. En daar
zij zag dat Jochem als aanvoerder van het troepje optrad,
nam zij de jongen bij de armen beet, zette hem op een
markttafel en zei : „Vertel nu op ! en jullie zwijgen allemaal, begrepen !"
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Het was duidelijk genoeg. De kinderen waren dan ook
opeens muisstil en Jochem begon te vertellen.
Toen hij zei dat Professor Snappel Harlekijntje zo maar
weggedragen had en daarbij heel natuurgetrouw Harlekijntjes gehuil nabootste, vielen alle kinderen hem tegelijk
in de rede: „Help, help ! Harlekijntje moet gered worden."
„Wel allemachtig ! Wat is dat voor een hels spektakel
hier", klonk plotseling een donderende stem te midden
van het gejoel.
Het was politieagent Stoterbeen, die er erg nors uitzag.
De koopvrouw, die juist uit de tomatenkist overeind
was gekrabbeld, viel van schrik weer neer. Maar de kinderen schrokken helemaal niet van de barse toon van de
agent. Stoterbeen kwam hun juist van pas. Zij gilden hem
in zijn oren: „Hij zet hem op sterk water, hij maakt hem
dood."
„Wie? Wat? Waar hebben jullie het toch over?"
Jochem klom weer bovenop de tafel en vertelde nog gewichtiger dan tevoren welk vreselijk lot Harlekijntje stond
te wachten. De kinderen begonnen weer zo oorverdovend
te gillen, dat hun stemmen ver over de markt klonken.
Ze drongen ook door tot de burgemeester en de waardige
heren van de raad. Die keerden juist van een belangrijke
raadszitting terug en keken wel wat verwonderd naar het
ongewone schouwspel op de markt.
„Kom mee !" Jochem zweefde door de lucht; Stoterbeen
had hem bij zijn kraag gepakt, zwaaide hem als een vlag
heen en weer en zette hem precies voor de wijze raadsheren
van Poortenburg neer.
„Zo, laat hij het nu nog maar eens vertellen !" bromde de
agent. Jochem was de held van de dag. Och, och, wat kon
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de jongen een stem opzetten. De oren van de raadsleden
begonnen er van te tuiten. Nauwe lijks was hij klaar met
zijn verhaal, of alle kinderen en marktvrouwen schreeuwden om het hardst: „Hij zet hem op sterk water ! Hij maakt
hem dood !"
„Wat een gezeur ! Wat kan ons nu dat Harlekijntje schelen !" riep de burgemeester uit.
Maar toen keek iedereen de burgemeester verontwaardigd
aan en dezelfde boerin, die eerst „onzin" had geroepen,
riep nu, dat het een schande was, dat men Harlekijntje niet
in de steek mocht laten. „We moeten hem redden, we moeten hem redden !" Telkens sloten zich meer mensen bij de
groep aan en de markt werd eivol.
De marktvrouwen bekommerden zich niet meer om hun
manden en karren. Iedereen dacht slechts aan Harlekijntje. Toen de burgemeester zag dat het een hele volksoploop werd, gaf hij bevel aan Stoterbeen : „Ga eens een paar
andere agenten halen. Wij zullen zien, wat er aan te doen
is."
Hoera, dat was nog eens flink gesproken ! Jochem gooide
van plezier al één been in de lucht; helaas verloor hij daarbij
zijn evenwicht en viel tegen de buik van het dikste raadsli d. Klits, klets ! De arme held Jochem had opeens twee
vuurrode wangen en daar het raadslid dreigend riep : „Je
kunt er nog meer krijgen, hoor !" verdween de kleine held
ogenblikkelijk onder de menigte.
„Daar komt de politie !" Een luid gejubel brak los en onmiddellijk begonnen de kinderen weer te roepen: „Help,
help ! Wij moeten Harlekijntje redden !"
Nu zette de hele troep zich in beweging. De vier vriendjes
liepen voorop en schreeuwden zo hard ze konden. Z8
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hard zelfs, dat de vrouwen uit de keukens wegliepen en
dat Baas Christoffel zijn smidse verliet. Hun geschreeuw
weerklonk zo ver over het marktplein, dat de boshuisbewoners, die in de tuinkamer zaten het ook hoorden. Meneer
Severijn hoorde „Harlekijntje !" roepen. Hij liep dadelijk
naar buiten en in de gang zei hij nog verschrikt tot Engelberta: „Als ons Harlekijntje maar geen kattekwaad heeft
uitgevoerd !"
Toen Meneer Severijn op het plein kwam, zeg hij de grote
groep mensen. Uit alle steegjes en straten, die uitkwamen
op het anders zo verlaten plein, stroomden de mensen aan.
Meneer Severijn begreep er niets van. Zou Harlekijntje
zelf iets verkeerds gedaan hebben? Of was hem iets overkomen? Maar voordat hij hierop antwoord had gekregen,
zag hij de burgemeester het huis van Professor Snappel
binnengaan. Spierwit had Doortje de voordeur open gedaan. En toen zij de mensenmassa zag, vluchtte ze huilend
naar haar kamertje.
Na de burgemeester gingen de andere heren van de raad
naar binnen, daarachter kwamen de andere mensen, terwijl
de kinderen er tussendoor kropen om toch maar vooral
met hun neus vooraan te staan. De agenten trachtten de
mensen en kinderen tegen te houden, maar het hielp niets.
Zo kwamen al die mensen door de ruime benedengang
voor de brede deur van de studeerkamer van Professor
Snappel. Precies voor de deur kreeg een der raadsleden een
por in zijn rug, van wie wist hij niet, misschien wel van de
burgemeester, en als een zwaluw op een mooie zomerdag
vloog hij de kamer in.
De mensen, die achteraan stonden en niets konden zien,
vroegen: „Zit hij al op sterk water?"
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Maar Harlekijntje zat niet op sterk water. Heel gemoedelijk zat hij voor de schrij ftafel van de professor en... `vrat'
taart. Want van `eten' kon je bij Harlekijntje niet spreken.
Eerst had Harlekijntje aan een stuk door gegild: „Niet op
sterk water ! Niet op sterk water !" en het had wel een
poosje geduurd, voordat de professor begrepen had, wat
dat gegil te beduiden had. Hij had met zijn hoofd geschud,
even nagedacht en toen gevraagd: „Harlekijntje wil je een
stuk taart?"
Zou Harlekijntje ooit op zo'n vraag nee zeggen? Hij knikte, dat hij het dolgraag wilde hebben en toen Doortje even
later met een prachtige taart aankwam, vergat Harlekijntje
al zijn doorgestane angsten. Toen hij een flink stuk van de
taart op had, was hij met de professor weer de beste maatjes. Juist zou hij weer een grote hap taart in zijn reuzemond
steken, toen de burgemeester, de raadsheren, de politie en
a lle andere mensen en kinderen verschenen.
„Hij eet taart ! Hij is niet op sterk water gezet !" Verwonderd keken de mensen naar binnen; het leek wel, of ze
bijna teleurgesteld waren. „Hoera, hij is gered ! Hoera!
wij hebben hem ge..."
„Vlegel, houd toch je mond !" snauwde de burgemeester
J ochem toe. De burgemeester voelde een teugelloze woede
in zich opkomen, want hij begreep nu pas hoe dom hij en
de leden van de raad waren geweest om zich zo door praatjes te laten misleiden.
Harlekijntje vond het hele geval juist buitengewoon grappig.
Hij slikte nog gauw de laatste happen door, en toen...
begon hij te lachen, zo uitbundig, zoals alleen een Jan
Klaassen het kan, met wijdopengesperde mond.
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De kinderen begonnen al dadelijk mee te lachen, daarna
vielen de grote mensen ook in.
En opeens begon de professor ook te lachen, zo hartelijk te
lachen, dat hij zijn dikke buikje moest vasthouden.
Ten slotte konden ook de ernstige raadsleden hun lachen
niet meer inhouden. Alleen de burgemeester lachte niet.
Hij was boos, razend ! „0, wee, bij onze burgemeester
barst straks een onweer los", dacht Stoterbeen, die zijn
sabel voor zijn gezicht hield, omdat hij meende, dat niemand hem dan kon zien lachen.
En er brak inderdaad een donderbui los. De burgemeester
trok Harlekijntje ruw van de schrijftafel, de overgebleven
stukken taart rolden op de grond. Harlekijntje zou juist
een flink pak ransel van de burgemeester hebben gekregen
als niet de professor de hand van de burgemeester had
tegengehouden.
„Niet doen !" riep de professor, „hij is toch maar een Jan
Klaassen ! Wanneer hij op de dwaze gedachte komt, dat ik
hem op sterk water wil zetten, dan is dat toch maar een
domme Jan Klaassengedachte. Het lijkt mij zo toe, dat er
zelfs wel grote mensen zijn, die soms net zulke domme
gedachten hebben als een Jan Klaassen !"
Dat was duidelijk genoeg. De mensen begrepen hoe dom
zij waren geweest om te geloven dat de professor Harlekijntje kwaad zou willen doen. Zij schaamden zich nu wel
erg. Stoterbeen was plotseling verdwenen, drie raadsleden
zeiden maar gauw, dat zij erge haast hadden en zo verzon
iedereen een smoesje om maar snel weg te komen. De kamer werd leeg, het huis was spoedig verlaten. Meneer Severijn kon nu eindelijk ook binnen komen. In de gang kwam
hij de burgemeester tegen. Wat zag die er nijdig uit ! Hij
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groette niemand en holde het kerkplein op. Ten slotte
bleven de kinderen alleen over. Professor Snappel kon hen
maar niet kwijt raken. Pas toen Meneer Severijn zei: „Harlekijntje, ga jij vooruit, loop vlug naar huis en blijf nergens
staan", holden ook de kinderen weg.
Ze wilden hem allemaal van dichtbij zien. Een, twee, drie
duikelde Harlekijntje over a ll e kinderen heen en was in een
wip thuis. Engelberta, die al op de uitkijk stond, sloot
gauw de deur achter hem. Harlekijntje stak nog gauw zijn
hoofd door een klein gangraampje, zette een lelijk roversgezicht, grijnsde en beloofde ten slotte: „Ik kom vanmiddag buiten !"
„Hoera, hoera !" juichten de kinderen.
„Fijn, fijn !" Jochem probeerde dadelijk kopje te duikelen
als Harlekijntje. Hij gaf Maxj e daarbij nog een stomp tegen
zijn neus, verloor zijn evenwicht en rolde in een plantsoen.
Snel stond hij op en holde weg. Alle jongens en meisjes
renden hem achterna, juist langs het huis van de burgemeester. Deze zag het, hoorde het geschreeuw en mompelde boos : „Ik zal de prinses toch maar waarschuwen."
Wat hij de prinses wilde schrijven, verklapte hij niet.
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XI

MARLEENTJE KOMT
Opeens had Harlekijntje veel goede vrienden in Poortenburg gekregen, want de hele stad had pret in het 'sterkwater-geval'. Er waren vrienden, die suikertjes en krakelingen voor Harlekijntje meebrachten. Anderen vroegen:
„Kom je bij ons? Moeder heeft een taart gebakken !" Zowel
jonge als oude mensen bleven staan als ze Harlekijntje
tegenkwamen en vroegen: „Hoe gaat het met je, Harlekijntje?" Zoveel vrienden had Harlekijntje in zijn leven
nog niet gehad.
Chrisje werd bijna jaloers, maar Harlekijntje antwoordde
telkens: „Jij blijft toch mijn beste vriend !"
Maar Harlekijntje had behalve veel goede vrienden, ook
één vijand in Poortenburg. Dat was de burgemeester. Die
kon de geschiedenis bij de professor maar niet vergeten.
En omdat hij een wraakzuchtig man was, zat hij er telkens
over te denken, hoe hij Harlekijntje uit Poortenburg zou
kunnen verwijderen.
Harlekijntje wist daar natuurlijk niets van. Hij beleefde
heerlijke dagen. Als hij naar Chrisje wilde, klom hij over
de tuinmuur van de professor. In een wip was hij over de
muur, even een praatje met de professor en dan ging hij
weer verder. Harlekijntje was nu niet bang meer voor de
professor. Hij was nog wel een beetje bang voor de vader
van Chrisje, omdat die er altijd zo ernstig, bijna somber
uitzag en zo op hertog August Erasmus leek. Maar de tante
van Chrisje, Gravin Aurelia, was allerliefst voor Harlekijntje en als hij eens ondeugend was geweest, trachtte zij
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het altijd goed te praten, omdat hij maar een Jan Klaassen
was.
Als Harlekijntje terugkwam van een bezoek aan Chrisje,
werd hij steeds opgewacht door zijn vier vrienden Jochem,
Maxje, Frederik en Hansje en samen liepen zij voor het
eten nog eens alle straatjes en steegjes door.
Meneer Severijn liet Harlekijntje spelen zoveel hij wilde.
Er kon in Poortenburg niets met Harlekijntje gebeuren.
Ontvluchten deed hij niet meer, daar had hij meer dan genoeg van.
Al was Chrisje dan niet meer ziek, hij bleef toch een zwak,
bleek kereltje. Een enkele keer speelde hij wel eens met
Harlekijntje en de andere jongens op het plein, maar meestal had hij er geen zin in en was het voor hem te vermoeiend.
Het liefste was hij alleen met Harlekijntje.
Op een keer toen Harlekijntje bij Chrisje in de tuin aan het
duikelen was, hoorde hij plotseling een bekend meisjesstemmetje. Hij keek op en zag tot zijn verbazing Marleentje staan. Ze lachte om het domme, verbaasde gezicht van
Harlekijntje. Ze kwam naar hem toe, stootte hem aan met
haar vinger en vroeg: „Harlekijntje, herken je mij niet
meer?"
Och hemel, Harlekijntje zou Marleentje niet herkennen?
„Heisa, heisa, hopsasa", riep hij opspringend en op hetzelfde ogenblik danste hij met Marleentje de tuin rond en
zong er bij :
„Marleentje is weer hier !
Nu hebben we plezier !"
„Waarom gilt Harlekijntje toch zo?" vroeg de gravin, die
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de tuin in kwam. Marleentje proestte het uit: „Hij gilt niet,
hij zingt toch !" Ja, als Harlekijntje zong, klonk het allesbehalve mooi ! Maar hij jubelde opnieuw, toen Marleentje
vertelde, dat zij vier heer lijke, lange weken zou b lijven
logeren. „Totdat er kermis is geweest", voegde zij er aan
toe.
„Wat ga jij dan doen op de kermis?"
„Daar wil ik nu eens een Jan Klaassen zien !" antwoordde
Marleentje ondeugend. Harlekijntje draaide zich prompt
in allerlei bochten, zette de malste gezichten en riep uit:
„Daarvoor hoef jij toch niet naar de kermis te gaan? Hoera,
nu geven wij hier een voorstelling !" En het werd werkelijk
een prachtige, vrolijke voorstelling, de middag vloog om.
Zelfs Vorst Carel Lodewijk, die in zijn studeerkamer stond,
lachte herhaaldelijk, wanneer het vrolijke rumoer tot hem
doordrong. En voor het eind van de middag wachtte er
voor de kinderen nog een heerlijke verrassing.
Marleentjes vader bezat een tuin, vlak bij de stadspoort.
Die lag naast de tuin van Baas Helmers, daar mochten de
kinderen van nu af aan spelen. Het was een fijne, grote
tuin, die tot aan het bos doorliep. Je kon er fijn verstoppertje spelen en je kon er ook met slecht weer blijven, want in
de tuin stond een alleraardigst klein tuinhuisje.
Harlekijntje was er het liefst dadelijk naar toe gegaan, maar
eerst moest hij nog thuis warm eten. Bovendien had hij
beloofd voor zijn vier vrienden en Baas Christoffel 's middags een voorstelling te geven. Marleentje zei : „Je moet
altijd je woord houden. Ik ga met je mee. Chrisje moet vanmiddag toch eerst een uurtje rusten."
Zo gaf Harlekijntje die middag een voorstelling in de
smidse en Marleentje in een snoezig wit jurkje zat er bij
126

als een koninginnetje. De jongens en Truus en Miesje,
de zusjes van Maxje en Jochem, keken haar bewonderend
aan. In het begin hadden zij alleen maar ogen voor Marleentje, totdat Marleentje plotseling begon te lachen, omdat
Harlekijntje de oude Eike Pimperling, de trouwe bediende
van Marleentjes ,vader, zo kostelijk nadeed.
Het gelach van Marleentje werkte aanstekelijk. De kinderen vergaten hun verlegenheid voor de kleine Marleentje.
Marleentje gaf de twee meisjes ieder een hand en zo zaten
ze naast elkaar als drie dikke vriendinnen. Wat maakten de
kinderen een pret in de smidse ! Telkens als Harlekijntje
een kunst vertoonde, mochten de andere kinderen proberen hem na te doen. En hoe slechter het lukte, des te meer
plezier hadden de andere kinderen. Marleentje was het
stralend middelpunt van al die pret. Toen Harlekijntje
haar zo zag staan tussen de kinderen, riep hij plotseling
uit : „Oh, oh !" en viel op de grond.
„O, Harlekijntje, wat is er aan de hand?"
„Hij valt om van het lachen", zei Jochem. Want Harlekijntje hield zijn handen voor zijn gezicht.
„Nee, hij - huilt", zei Marleentje heel verschrikt.
Ja, Marleentje had gelijk, hij huilde. Het vrolijke, dwaze
Harlekijntje schreide bittere tranen.
Maar waarom? De anderen begrepen er niets van. Ze wilden allemaal Harlekijntje troosten. Alle blijheid was plotseling verdwenen. Marleentje keek helemaal bedrukt.
Truusje zag het en zei op verwijtende toon: „Maar Harlekijntje, als je niet gauw ophoudt, gaat Marleentje ook nog
huilen !"
„Nee, zij mag niet huilen!"
In een wip was Harlekijntje weer op de been, droogde zijn
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tranen af, grinnikte even en zei: „Ik wil er ook zo graag
eens uitzien als ... Marleentje. Maar ik moet altijd een lelijk
Harlekijntje b lijven, hi-hi-hi !" En het gehuil begon opnieuw.
„Maar Harlekijntje," riep Marleentje uit, „ik vind je juist
zo leuk, omdat je zo'n aardig Jan Klaasje bent !"
Harlekijntjes mond viel wijd open van verbazing. Hij was
zijn verdriet meteen vergeten en ging onmiddel lijk door
met malle kunsten te vertonen. Hoewel er voor Harlekijntje in Poortenburg absoluut geen gevaar meer bestond,
riepen de jongens toch nog: „Wij zullen je wel thuisbrengen, dan kunnen we je beschermen".
„En wij zullen jou beschermen", zeiden Truus en Miesje
nog een beetje verlegen tegen Marleentje. Zo trokken ze
huiswaarts.

f".?"-----
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Voorop liepen, heel rustig, de drie meisjes. Achter hen aan
kwamen met meer spektakel, gelach en lawaai de vier
jongens met Harlekijntje. Net toen ze een hoek van een
straat omsloegen en de meisjes al een stukje vooruit gelopen waren, botsten de lachende, joelende bengels tegen
de burgemeestei op. Hu, wat trok hij een gezicht ! „Maak
dat je wegkomt !" snauwde hij het vijftal toe. De meisjes
draaiden zich verschrikt om. Harlekijntje, die best gemerkt had, dat de burgemeester geen vriend van hem was,
wees naar hem met een vinger en wilde zachtjes tegen
Marleentje zeggen : „Daar heb j e hem !"
Maar hij had zijn stem niet in bedwang en hij gilde door
het lege straatje: „Daar heb je hem !"
„Maar Harlekijntje !" Marleentje werd er bleek van. De
burgemeester draaide zich om, hief zijn stok omhoog - en
het straatje was leeg ! De kinderen zetten het op een lopen.
Marleentje werd door de andere meisjes half voortgetrokken, want van angst leken haar beentjes haast verlamd.
Opgewonden kwam de kinderschaar op het marktplein
aan, waar Engelberta hen tegemoet kwam. Harlekijntje
ging op haar af en vertelde wat zij zojuist beleefd hadden.
„Hij kan mij niet uitstaan, hij is mijn vijand", zei hij. En
daarbij trok hij een heel lelijk gezicht en stak zijn tong uit.
„Harlekijntje, in de stad mag je toch niet je to... Grote
genade, jongen wat voer je nu weer uit?"
Ja, wat voerde hij nu weer uit?
Hij stak weer zo ver mogelijk zijn lange tong uit, trok drie
diepe plooien in zijn voorhoofd en zei: „Zo kijk ik hem aan,
de eerste de beste keer, dat ik hem weer tegenkom !"
„Dat zou ik maar laten. Anders verbiedt hij je nog in Poortenburg te wonen," zei Engelberta, „en dan moet je weer
I29

naar de hertog gaan. Ik geloof zelfs, dat de burgemeester
daar aankomt."
In een wip was Harlekijntje in huis verdwenen. De kinderen schaterden het uit. Ook Engelberta schoot in de
lach. Wat was Harlekijntje toch een held, want op het
hele kerkplein was geen mens te zien, en de burgemeester
was in geen velden of wegen te bekennen !
„Dag Harlekijntje, tot morgen !" Marleentje stak nog even
haar hoofdje om de deur. Harlekijntje zat mokkend op de
trap en bromde binnensmonds : „Hij is toch mijn vijand !"
„Och, Harlekijntje, stel je niet aan !" Marleentje zwaaide
nog even naar de kleine stijfkop en liep toen terug naar het
huis van haar Tante Aurelia, waar zij logeerde.
De andere kinderen gingen ook naar huis en de vier vrienden gingen thuis voor hun ouders nog eens alle kunsten
vertonen, die zij Harlekijntje die middag hadden zien doen.
Maar wat voor Harlekijntje zo gemakkelijk gaat, is voor
een gewone jongen veel te moeilijk. Jochem sloeg in het
vuur van zijn vertoning een melkkan tegen de grond en
Hansje kwam met zijn blonde kopje in een bord soep
terecht. De ouders vonden dat hun jongens wel wat erg
wild en opgewonden waren, maar ze moesten er toch ook
om lachen. Ze waren eigenlijk allemaal erg gesteld op
Harlekijntje.
Alleen de eiervrouw Grom, die haar kraampje altijd
tegenover het huis van Hansje opstelde, moest niets van
Harlekijntje hebben. Ze was bang voor het kereltje. Iedere
keer als zij hem zag, leek het haar alsof ze een spook zag.
De kinderen moesten er om lachen. „Wacht maar !" riep
Hansje uit, „ik zal hem eens vragen of hij bij jou wat wil
komen rondspoken. Dan zal je nog eens wat beleven !"
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Vrouw Grom mopperde over de brutaliteit van de kinderen. Toen zij de volgende morgen een paar kapotte eieren
in haar mand vond, riep zij boos : „Harlekijntje heeft hier
natuurlijk vannacht rondgespookt !"
Hansje hoorde het haar net zeggen en antwoordde prompt:
„Ik zal het hem gaan vertellen !"
Vrouw Grom was woedend en ze schreeuwde de jongens
nog achterna: „Ik zal Harlekijntje al de rotte eieren tegen
zijn kop gooien. Zo, hier heb jij er vast een paar !" En pats,
daar vlogen twee eieren door de lucht. Helaas kwam er één
terecht op de burgemeestersvrouw, die juist haar inkopen
wilde doen. De eierdooier maakte een le lijke vlek op haar
nieuwe zomerjurk. Het tweede ei raakte de jongens ook al
niet, maar kwam terecht op de schoenmaker Roovers, die
voor zijn huisje schoenen zat te repareren. Woedend gooide
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hij Vrouw Grom een paar schoenen toe. „Uilskuiken, maak
jij je eigen schoenen maar, daar heb je ze terug."
Dat gaf me weer een hele ruzie en scheldpartij in het kleine
straatje. Vrouw Grom hield vol, dat het allemaal de schuld
van Harlekijntje was. De burgemeestersvrouw vertelde
alles aan haar man. Woedend sloeg hij met zijn vuist op
tafel en zei: „Hij moet hier weg, hij mag in geen geval in
Poortenburg blijven !"
„Misschien neemt Bamberg, de man van de poppenkast
hem wel mee, als het kermis is", zei de burgemeestersvrouw.
„Of..." De dikke burgemeester maakte zijn zin niet af. Hij
mompelde iets van: „We zullen wel zien !" maar hoe zijn
vrouw ook probeerde uit te vissen wat hij bedoelde, ze
kreeg geen antwoord. De burgemeester wilde zijn plannen
nog aan niemand vertellen.
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XII
IN DE TUIN BIJ DE STADSPOORT
Van al de vreselijke dingen, die men hem verweet, had
Harlekijntje niet het flauwste vermoeden. Hij werd heel
vrolijk wakker, peuzelde smakelijk zijn ontbijt op, luisterde aandachtig naar het vioolspel van Meneer Severijn en
wipte daarna de tuin in. Hij sprong over de muur, zwaaide
vrolijk naar Professor Snappel en kwam vervolgens bij
Chrisje en Marleentje aan.
Die stonden al klaar om uit te gaan. Omdat Chrisje nog
gauw moe werd, droeg de huisknecht hem naar een rolstoel. Zo gingen ze de stad door tot aan de poort, waar de
tuin lag van Jonkheer van Lindenhof, de vader van Marleentje. De mensen op straat keken het kleine troepje
na. „Dat is het prinsje. Wat ziet hij er nog bleek uit !" zeiden
een paar vrouwen. „Kijk, dat aardige meisje is Marleentje
van Lindenhof."
„Ja, ze loopt naast Harlekijntje."
Harlekijntje vond zichzelf buitengewoon gewichtig en
liep zo trots als een pauw door Poortenburg. Hij bemerkte
best al die bewonderende blikken die naar Marleentje uitgingen en hij keek het meisje aan, alsof ze van hem was.
Wel verdraaid ! Wie had er ook zo'n lief vriendinnetje !
„Harlekijntje, kijk voor je, je valt nog !"
't Was al gebeurd, hij viel op zijn neus, die hij te hoog in de
lucht gestoken had. Hij stond een beetje beteuterd op.
Marleentje sloeg even zijn pakje af en verder ging het. Een
paar maal waarschuwde Marleentje hem nog: „Harlekijntje, je lijkt wel Hans-kijk-in-de-lucht ! Je valt straks weer !"
133

Maar Harlekijntje viel niet meer. Het kleine gezelschap
kwam zonder verdere ongelukken bij Baas Helmers aan.
De oude man begroette hen vriendelijk. Hij zei, dat ze door
zijn tuin mochten rijden, dan ging het wat vlugger. Ze
gingen, met Chrisje in zijn wagentje, over de paden, die
Harlekijntje zo goed kende en eindelijk kwamen ze aan in
het landgoed van Marleentjes vader. Wat was het hier mooi
en wat rook het heerlijk !
Verschillende struiken waren in bloei en prachtige bloemen stonden langs de paden. En dan nog het tuinhuisje !
Het was gebouwd in de vorm van een kasteeltje. Marleentje maakte de deur met een sleutel open. Toen ze binnentraden, zag Harlekijntje een snoezig kamertje. Er stonden
vergulde stoeltjes, een tafeltje, een kastje met fijne bordjes
en vorken en lepels, en Marleentje zei : „Hier gaan we
eten !"
„Nu dadelijk?" vroeg Harlekijntje, blij verrast.
„Maar Harlekijntje, nu heb je toch nog geen honger !"
Marleentje keek haar kameraadje een beetje verwijtend aan
en Harlekijntje ging beschaamd op een stoel zitten.
Hé, wat was dat? Dideldideldei, dumdumdalla ! klonk het en
Harlekijntje keek verbaasd om zich heen. Wie speelde
daar?
Marleentje en Chrisje lachten en toen merkte Harlekijntje
pas, dat het zijn stoeltje was, dat speelde. Wat enig leuk !
Het liefst was Harlekijntje er aldoor op blijven zitten, maar
na een poosje zei Marleentje: „Kom, nu gaan we naar buiten !" Chrisje werd naar een zonnig plekje gereden en toen
begonnen ze te spelen.
De uren vlogen om en opeens zei Marleentje: „Nu gaan
we eten !"
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„Ik moet naar huis !” riep Harlekijntje heel verschrikt.
Maar Baas Helmers, die met een grote mand met heerlijke
dingen de tuin in kwam, stelde Harlekijntje gerust:
„Meneer Severijn weet dat je de hele dag hier blijft en hij
vindt het best."
„Wij mogen hier de hele dag blijven van Tante Aurelia !"
jubelde Marleentje.
Harlekijntje genoot. Het leek hem alsof hij weer terug
was in het boshuis.
Na het eten moest Chrisje rusten. Marleentje en Harlekijntje liepen ondertussen over de stille schaduwrijke paden. Zij kwamen door een berkenbosje, gingen langs een
kabbelend beekje en stonden plotseling voor een klein
weitje. In de verte zagen ze bergen en een groot bos. Marleentje wees met haar vinger: „Daar ligt ons huis, Lindenhof !"
„En daaropzij ligt Kasteel Hemelhoog !" Harlekijntje keek
opeens heel kwaad.
Marleentje zag het. „Je moet niet zo gauw kwaad worden !"
„Maar hij is een slechte man en zij is nog veel slechter !"
Marleentje begreep wel, dat haar vriendje de hertog en
Prinses Aldegonda bedoelde. Treurig voegde zij er aan
toe: „Ja, ze zijn wel slecht, dat moet ik toegeven. Maar
weet je, ik denk altijd maar, de hertog heeft wel een goed
hart, hij toont het alleen niet. Het is net of het deurtje
van zijn hart altijd op slot is ! Als hij dat deurtje maar eens
openmaakte, zou hij langzamerhand wel aardig worden."
„Och, hij heeft helemaal geen deurtje", zei Harlekijntje
verontwaardigd.
„Wat dan?"
„Een keldergat !"
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Daar moest Marleentje toch om lachen en Harlekij ntj e
lachte mee. Ze gingen beiden op een laag muurtje zitten en
terwijl zij over de wei naar het bos keken, begon Marleentje van alles aan Harlekijntje te vertellen over Chrisje en
zijn familie. De zuster van Tante Aurelia was Chrisjes
moeder geweest. Omdat zij maar een gravin was en geen
prinses, had Prinses Aldegonda het niet goed gevonden
dat zij met de broer van de hertog zou trouwen. Zo was er
ruzie gekomen tussen de hertog en zijn broer, Vorst Carel
Lodewijk. Daarna was de vorst uit het gebied van de hertog
vertrokken en had hij zich in Poortenburg gevestigd. Het
was nu al jaren geleden gebeurd, in de tijd dat Harlekijntje
bij Baas Helmers had gewoond.
„O, als ik dat geweten had !" riep Harlekijntje uit, „dan
had ik toen al Chrisje kunnen bezoeken !"
„Domme jongen, die was toen nog niet geboren !"
Harlekijntje slaakte een diepe zucht en begon vreselijk te
huilen. „Harlekijntje, wat is er nu aan de hand? Dwaze
jongen, veeg gauw je tranen weg !"
„Ik ben al zo oud," snikte Harlekijntje, „en ... en... jullie
worden allemaal groot en ik blijf altijd maar klein !"
„Ik blijf toch je vriendin, zoals Rosemarie en Engelberta,
ook als ik groot ben", beloofde Marleentje.
„Maar je mag niet gaan trouwen !" snikte Harlekijntje.
Marleentje vond het een vreselijk gek idee, dat Harlekijntje ineens over trouwen sprak, en ze moest er spontaan om
lachen. Dat maakte Harlekijntje weer vrolijk en ook hij
lachte van harte mee.
Toen ze uitgelachen waren, werd de stilte verbroken door
gezang, dat steeds dichterbij kwam. Ze hoorden nu duidelijk wat de muzikant zong:
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„Hallo, hallo !
Wie lacht daar zo?
Wie stoot er zulke klanken uit?
Wie heeft er zo'n mal stemgeluid?
Dat kan niets anders zijn,
dan de stem van Harlekijn !”
„Dorus !" riep Harlekijntje uit.
Ja, het was inderdaad Dorus, die plotseling voor de kinderen stond. Hij ging bij hen zitten, vertelde over de bruiloft van Prinses Maria van Boergouwe met de Vorst van
Wolkenstein en ten slotte zei hij, dat hij een verre reis wilde
maken.
„Waarheen?" vroeg Marleentje.
„Raad eens !"
„Naar Italië?"
„Mispoes !"
„Naar Egypte?"
„Wel nee, niet zo dichtbij. Ik ga naar India."
„Ga je mijn eiland zoeken?" vroeg Harlekijntje.
„Als ik het vind, kom ik je halen. En misschien ontmoet
ik Michieltje en Rosemarie nog", zei Dorus.
„Mag ik met je mee?"
„Je kunt toch niet van Marleentje weg ! En je kunt ook niet
de Severijns en de Friedolins hier achterlaten."
Neen, dat ging niet. Harlekijntje gaf de vrolijke muzikant
nog honderdduizend groeten mee en Marleentje plukte
vlug een paar bloemetjes die ze Dorus gaf als aandenken.
Daarna nam Dorus van de twee kinderen afscheid.
Nauwelijks was hij tien stappen van hen vandaan of hij
draaide zich nog eenmaal om en riep : „Harlekijntje, ga
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nooit alleen uit ! Prinses Aldegonda wil je vangen en aan de
hertog cadeau geven. Zij verbeeldt zich, dat zij daarna de
vrouw van de hertog zal worden."
„Hu!" Harlekijntje rilde en ging naar de tuin terug. Het
gezang van Dorus kon je nog heel lang horen:
„Harlekijntje, Harlekijn !
Op je hoede moet je zijn
voor Aldegonda dat nare mens,
jou te vangen, is haar wens !"
en toen liep hij verder.
Harlekijntje bleef stokstijf op de grond liggen, het duurde
een heel poosje voor hij overeind kwam. Diep bedroefd
keerde hij met Marleentje naar Chrisje terug, die dadelijk
verschrikt vroeg, wat er met Harlekijntje gebeurd was,
omdat hij er zo akelig uitzag.
Bang voor Prinses Aldegonda? Ditmaal moest Chrisje hem
toch eens flink uitlachen. „Ze mag hier niet eens over
de grenzen komen. Vorst van Wolkenstein is de vriend van
mijn vader; hij heeft het haar verboden. Nee, voor de
prinses hoef je heus niet bang te zijn."
Na deze bemoedigende woorden was Harlekijntjes angst
meteen verdwenen. Spoedig dacht hij er niet meer aan en
de verdere uurtjes vlogen om, omdat ze zo'n plezier hadden.
Ze vonden alledrie, dat het veel te gauw tijd was om naar
huis te gaan.
„Nog een paar minuten maar !" vroegen ze bijna smekend.
Maar Gravin Aurelia, die de drie kinderen kwam halen,
schudde van nee. Chrisje moest naar bed. Hij was zo lang
ziek geweest en moest nog een beetje oppassen.
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„Morgen komt er weer een dag", zei ze hem als troost.
Ja, morgen en overmogen en weer morgen en altijd maar
morgen ! Hoera ! Harlekijntje ging van pret op zijn hoofd
staan; hij verheugde zich zo op de vele dagen die nog zouden komen.
Later speelde hij nog een poosje met zijn andere vriendjes
op het kerkplein. De burgemeester stak natuurlijk juist
het plein over en hoorde Harlekijntje lachen. Hij mompelde bij zichzelf: „Altijd moet dat vreselijke Harlekijntje
hier lawaai maken. Ik begrijp niet, dat Meneer Severijn
zo'n duivel in huis haalt."
De kinderen speelden juist diesje met verlos. Jochem zou
de gevangen kinderen verlossen en Harlekijntje die op de
uitkijk stond, riep: „Houd hem, houd hem !”
De burgemeester draaide zich woedend om. „Wacht jij
maar !" riep hij. Maar het troepje kinderen vloog al een
steeg in en de burgemeester begreep toen wel, dat Harlekijntje niet tegen hem geroepen had. Toch was hij kwaad,
want hij kon niet uitstaan, dat hij zich door dat akelige
Harlekijntje in de war had laten brengen, ook al kon Harlekijntje daar niets aan doen. Thuisgekomen ging de burgemeester meteen naar zijn werkkamer en schreef een lange, gewichtige brief...
De volgende morgen, toen Marleentje, Chrisje en Harlekijntje weer naar de tuin wandelden, kwamen zij bij de
markt een oude vrouw tegen.
„Hu!" schreeuwde Harlekijntje. „Dat was Nicht Alida !"
„Waar? Waar?" Marleentje en Chrisje keken naar alle
kanten, maar de vrouw was al tussen de mensen verdwenen.
„Je hebt het je maar verbeeld !" zei Marleentje gerust139

stellend. Ook Chrisje dacht niet, dat Nicht Alida uit Woudlust in Poortenburg zou rondwandelen.
Harlekijntje wilde het graag geloven. Overmoedig begon
hij Nicht Alida na te doen. De kinderen amuseerden zich
kostelijk ! Het was maar goed, dat zij niet wisten, dat op
datzelfde moment Nicht Alida het huis van de burgemeester binnensloop om de lange gewichtige brief van de burgemeester heimelijk af te halen en stiekem ergens te bezorgen.
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XIII
DE KERMIS VAN POORTENBURG
Al dagen lang spraken de kinderen uit Poortenburg over
niets anders dan de kermis, die binnenkort in Poortenburg
zou komen.
Eindelijk was het zover, dat op een avond de eerste kermiswagens de stad binnenreden. Harlekijntje kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en holde naar het plein, waar
de kermis zou worden opgezet. Tot zijn vreugde ontdekte
hij daar op het plein ook Bamberg met zijn poppenkast.
Zijn karretje stond tussen twee groene woonwagens. Barnberg zag er een beetje droevig uit.
„Hallo !" riep Harlekijntje al van verre en duikelde meteen tot vlak voor Bambergs voeten.
„Héla, ho," riep Bamberg uit, „zoiets kan alleen maar
Harlekijntje doen ! Wat ben ik blij om je terug te zien, Harlekijntje ! Hoe gaat het toch met je?"
„Best", antwoordde Harlekijntje en om te laten zien hoe
goed het met hem ging, begon hij weer te duikelen en
sprong pardoes boven op één van de groene woonwagens,
die bewoond werd door een dwergmannetje met een reuzenvrouw. De vrouw verslikte zich van schrik in haar koffie
en begon ontzettend te hoesten. Het mannetje schreeuwde
haar toe: „Kijk toch eens naar boven, kijk eens naar boven !"
Ja, daar zag de reuzenvrouw een Jan Klaassenbeen, want
Harlekijntje was half door een dakraampje van de wagen
gegleden, zodat zijn in een groen broekje gestoken beentje
aan de zoldering van de wagen bengelde. „Hu," zei de
vrouw, „er hangt een enorme kikvors aan de zoldering."
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Harlekijntje sjorde en trok en juist had hij zijn been weer
teruggetrokken, toen hij hoorde dat de vrouw hem voor
een boomkikvors aanzag. Hij moest daar zo onbedaarlijk
om lachen, dat zijn gelach over het hele plein weerklonk.
„De boomkikvors lacht !" De reuzin, die helemaal niet
dapper was, schrok zich naar. Zij viel pardoes met haar
kopje koffie op de grond. Haar kleine mannetje riep klagend uit: „Mijn arme reuzin is dood !" „Och lieve hemel !"
Bamberg kwam eens kijken, wat al dat lawaai in de wagen
te betekenen had. Hij stak zijn hoofd om de deur en riep:
„Vrouw Molenaar, ze zijn al begonnen met wafels bakken."
Hopsa ! Daar stond de reuzin meteen op, met één sprong
was zij buiten en holde naar de wafelkraam. Harlekijntje
was stomverbaasd: de reuzin was helemaal niet dood !
„Ik wil ook wafels hebben !" gilde hij en met een vaartje
liet hij zich van het dak afglijden. Maar geen van de jongens had geld bij zich. De kermis zou immers pas morgen
echt beginnen. Bamberg had ook geen geld. Hij zei het zo
treurig en keek daarbij met een hongerige blik naar de
wafelkraam.
„Waarom heb jij geen geld?" vroeg Harlekijntje verbaasd.
Hij dacht aan de vele kwartjes en dubbeltjes, die hij vroeger voor Bamberg verdiend had.
„Och Harlekijntje, sinds jij niet meer bij me bent, heb ik
geen cent meer verdiend !" klaagde Bamberg. „En gisteren
heb ik ook nog mijn beurs met mijn laatste spaarcentjes
verloren."
Hij vertelde, dat hij sinds de vorige dag nog niets gegeten
had. Dat was wel erg. Harlekijntje ging naar de wafelkraam, drong zich naar voren en riep : „Ik ben het enige,
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levende Harlekijntje : ik wil graag een wafel hebbcn."
Iedereen had al over Harlekijntje horen spreken, maar niemand had verwacht hem hier op de kermis aan te zullen
treffen.
„Is dat nu die boomkikvors?" vroeg de reuzin onthutst.
„Nee, ik ben Harlekijntje."
„Hier heb je een wafel." De wafelvrouw hield hem er een
voor. Harlekijntje woog eens op zijn hand hoe zwaar de
wafel was en zei toen : „Ik wil er nog een; hieraan heeft hij
niet genoeg."
„Wie heeft niet genoeg?"
„Bamberg." Harlekijntje vertelde met luide stem, zodat
iedereen het horen kon, waarom Bamberg zo'n honger had.
Dadelijk zei de wafelvrouw: „Hier heb je een heel bord
vol met wafels; breng die maar aan Bamberg."
Een man, die naast haar stond stelde voor met elkaar
Bamberg te helpen. „Wie kan er wat missen?" vroeg hij.
Dadelijk haalden de mensen in de wafelkraam hun portemonnee te voorschijn. Iedereen wilde Bamberg helpen.
Harlekijntje mocht het geld en de wafels aan Bamberg
gaan brengen. Dat laatste viel hem wel zwaar, omdat hij
zelf zo'n trek in wafels had. Om de heerlijke geur niet te
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ruiken, stak hij zijn neus in de lucht. Jochem waarschuwde
hem nog: „Harlekijntje, pas toch op !" Maar... te laat. Harlekijntje lag met wafels en centen op het plein en Bamberg
moest al zijn heer lijke geschenken bij elkaar zoeken. Hij
kon gelukkig alles nog terugvinden. De wafels at hij niet
alleen op. Hij liet alle jongens meeproeven. Waar de jongens bij waren, prees Bamberg Harlekijntje en zei, dat hij
zijn trouwste vriend was.
Harlekijntje wandelde ten slotte erg voldaan en trots naar
huis. En omdat Bamberg hem zo geprezen had, stak hij
weer heel eigenwijs zijn neus in de lucht. „Je valt nog !"
voorspelden zijn vrienden hem. Maar Harlekijntje viel niet.
Integendeel, hij zette het opeens op een lopen, holde net
zolang totdat hij aan het kerkplein kwam en bleef daar
languit liggen.
„Grote genade !" jammerde hij, „zij was het !"
„ Wie bedoel je? Zeg, wat scheelt eraan?" De kinderen verdrongen zich om hem heen. Harlekijntje draaide vreselijk
met zijn ogen, kreunde en kermde. Jochem bedacht opeens : „Hij heeft zeker te veel wafels gegeten, hij is misselijk."
„ Wel nee", riep Harlekijntje verontwaardigd uit. „Ik word
toch niet misselijk van zo'n paar wafels. Zij is er !"
„Wie dan?"
„De prinses !"
Nu begrepen de kinderen wel, wie Harlekijntje bedoelde,
want zij hadden zijn vroegere avonturen allemaal in geuren en kleuren gehoord. Het was natuurlijk Prinses Aldegonda.
„Waar is ze dan?"
„Zekeek uit het raam van een huis."
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„Van welk huis?”
0, dom Harlekijntje ! In zijn angst was hij vergeten welk
huis het eigenlijk was.
„Het is misschien `de Rode Os' of `het Zilveren Lam',
opperde Maxje. „Daar zijn we langs gekomen."
„Het was `de Rode Os', daar heeft Harlekijntje zo geschreeuwd." „We zullen gaan kijken of ze daar logeert",
zeiden Maxje en Frederik.
„Wij gaan mee !" Het hele troepje verdween in de richting
van `de Rode Os' en liep de herberg binnen.
Ze waren echter net zo gauw weer buiten, want de waard
van `de Rode Os' was een ruwe man, die geweldig tekeer
ging, toen hij het troepje zag binnenkomen.
Toen ze vroegen of de prinses in de Rode Os logeerde,
dacht hij, dat hij voor de gek werd gehouden. Al heel gauw
begon hij te praten over een stok, oorvegen en andere onvriendelijke dingen. In `het Zilveren Lam' ging het niet
veel beter. Ze werden hier hard uitgelachen. „Jullie worden nog allemaal Jan Klaassens", zei de waardin.
„Een prinses? Jeminee, nog nooit is er een prinses op de
gedachte gekomen om bij ons te logeren. Wie zou Harlekijntje nu toch gezien hebben? Hier in Poortenburg zou
niemand hem kwaad doen. En nu opgemarcheerd, mars !"
De kinderen gingen ook het Zilveren Lam weer uit en
liepen langs het burgemeestershuis, dat tussen de herbergen lag.
Midden op het kerkplein zat Harlekijntje op de grond; hij
wachtte en een paar kinderen zaten bij hem. Hij begreep er
niets van dat de prinses er niet was, hij zette al zijn prinsessegezichten na elkaar en maakte er een malle vertoning
van.
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Het gejuich van de kinderen weerklonk over het hele plein.
Eindelijk maakte Meneer Severijn de deur open en zei dat
Harlekijntje moest binnenkomen.
„Nu al?" riepen ze. „Het is nog zo vroeg."
„Het is etenstijd."
„Ik heb honger."
Harlekijntje sprong op en liep naar huis, draaide zich bij de
voordeur nog eenmaal om en zette een heel gek duivelsgezicht. De kinderen lachten en zeiden tegen hun vriendje:
„Tot morgen ! Wat zullen we een pret hebben, dat begint
de kermis."
Harlekijntje vergat zijn angst onder het eten, hij dacht niet
meer aan Prinses Aldegonda.
Pas de volgende morgen, toen hij met Chrisje en Marleentje
in de tuin speelde, schoot hem te binnen hoe hij de vorige
dag geschrokken was.
Toen hij het gebeurde vertelde, zei Marleentj e : „Och je
hebt het je verbeeld."
Chrisje schudde met zijn hoofd
„Ze is misschien voor de kermis overgekomen", mompelde Harlekijntje. Chrisje en Marleentje lachten hem uit en
zeiden : „Onzin !" en toen babbelden ze alle drie over de
kermis en vergaten de prinses. Marleentje mocht 's middags mee naar de kermis, Chrisje nog niet. De dokter
troostte hem : „In de herfst mag je mee, dan is er weer
kermis."
Harlekijntje wandelde dus alleen met kleine Marleentje
over de kermis. Nu, de Poortenburgse kermis mocht er zijn !
Wat een prachtige kramen waren daar ! „In een grote stad,
waar misschien wel een koning woont, kan het niet mooier
zijn dan bij ons", zeiden de Poortenburgers altijd.
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Half Poortenburg liep achter Harlekijntje en Marleentje
aan. De kinderen verdrongen elkaar, want iedereen wilde
zo dicht mogelijk bij Harlekijntje lopen. Als Harlekijntje
even voor een kraam bleef stilstaan, kwamen direkt alle
anderen om hem heen staan en de eigenaar van de kraam
zei: „Kom maar binnen Harlekijntje ! Dan krijg je de beste
plaats en kunnen ze je allemaal zien !"
De reuzin maakte zelfs een buiging voor Harlekijntje en
ging daarna collecteren. Harlekijntje legde een stuiver op
het bord en al de omstanders deden het hem na.
„Ha!" dacht Harlekijntje, „dat zal ik ook eens bij Bamberg
doen !" en hij liep er meteen heen.
Bamberg had zijn tent wat achteraf in een hoekje van de
kermis opgeslagen en al luidde hij nog zo hard de bel,
niemand kwam. Wanneer er een echt levend Harlekijntje
op de kermis rondloopt, wie bekommert zich dan om een
houten Jan Klaassen?
Maar nu kwamen Harlekijntje en kleine Marleentje bij
de tent aan en Bamberg riep : „zijn julli e er allemaal?"
„Ik ben er, ik, Harlekijntje !"
„Hemel, nog een Harlekijntje."
„Jij kan helemaal geen leuke gezichten trekken, houten
Harlekijntje", riep het echte Harlekijntje uit.
„Let op, ik kan het veel beter !"
En pardoes, zonder iets meer te zeggen, was Harlekijntje
met een sprong in Bambergs poppenkast, stak zijn hoofd
tussen de rode gordijntjes en vroeg : „Wie moet ik nadoen?"
„Een duivel !"
„Een rover !"
„Prinses Aldegonda !" riep Jochem uit.
0, jee, wat kon Harlekijntje mal doen ! De mensen die
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voor de poppenkast stonden, kregen buikpijn van het
lachen. Bamberg hoefde niets anders te doen, dan maar
geld in te zamelen. Een dikke slager gaf zelfs een mooie
glimmende gulden.
„Ha," schreeuwde Harlekijntje, „ik val om van de slaap."
„Waarom slaap je nu?" vroegen de mensen.
„Ik droom", antwoordde Harlekijntje.
„Wat droom je dan?"
„Ik droom, dat de slager drie gulden aan Bamberg geeft !"
„Een prachtige droom !" De slager lachte, maar haalde
toch zijn beurs te voorschijn, legde nog drie guldens op
het bord en riep : „Je droom is uitgekomen, Harlekijn.
Bamberg heeft nog drie gulden gekregen !"
„Hoera !" riep Harlekijntje uit. Hij stopte zijn rechtervoet
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in zijn mond en sprong op zijn linkerbeen als een dolleman rond, net zolang totdat Bambergs geldbuideltje bijna
knapte van al het geld dat er in zat.
Toen sprong hij naar beneden, duikelde kopje en toen ze
allemaal riepen : „Verder, verder doorspelen !" ging hij
plat op de grond liggen en zei: „Harlekijntje is dood".
Marleentje schrok eerst wel even, maar toen ze het ondeugende gezicht van haar vriendje in de gaten kreeg, holde
ze plotseling weg en riep lachend uit: „Harlekijntje moet
me pakken !"
In een tel was Harlekijntje weer levend. Hij sprong op en
rende zijn vriendinnetje achterna. De mensen, die nog voor
de poppenkast bleven rondtreuzelen, zeiden: „Ze zullen
wel weer terugkomen."
Ze kwamen niet terug, maar zaten voor de wafelkraam en
smulden van de lekkere wafels.
De vrouw uit de wafel- en poffertjeskraam zocht telkens de
allergrootste uit en steeds weer spoorde zij Harlekijntje
aan: „Eet maar door Harlekijntje, deze krijg je voor niets."
Ten slotte zei Marleentje toch : „Harlekijntje, nu niet meer,
je eet te veel, je barst nog !"
En toen gebeurde er iets vreselijks : Harlekijntje gleed van
de bank af en zat plotseling onder de tafel. Hij zag er
doodsbleek uit.
„Hij is misselijk", zeiden een paar mensen.
„Van mijn wafels wordt niemand misselijk", zei de wafelvrouw diep beledigd.
„Maar als je er zoveel eet !"
„Hu, hu, hu !" huilde Harlekijntje maar door.
„Zij, zij, zij !" kermde hij toen.
„Hij bedoelt u zeker, want hij kijkt uw kant uit", zei de
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worstenkoopman tegen de wafelvrouw, omdat hij jaloers
op haar was.
„Nee, hij bedoelt Prinses Aldegonda", legde Marleentje
uit.
„Maar waar is ze dan?"
Harlekijntje zat bevend als een rietje onder de tafel en zette
allerlei prinsessegezichten. De andere mensen riepen nu
ook: „Waar is ze dan? Waar is ze dan?"
Ze zochten overal, ze keken naar links en naar rechts, maar
een prinses was nergens te bekennen. De mensen beweerden ook, dat een prinses nooit zonder hofdames en ander
gevolg zou komen; ook dáárvan was niets te zien. „Harlekijntje, ga mee naar huis", zei Marleentje eindelijk.
Harlekijntje kwam van onder de tafel te voorschijn. Hij
had nu werkelijk zin om naar huis te gaan en ging stilletjes
aan Marleent j es hand mee. Hij sprak geen woord meer, hij
was er helemaal beduusd van.
Pas toen ze een heel eind van het kermisterrein verwijderd
waren, en de vrolijke jongens en meisjes hen verder alleen
lieten, zei Harlekijntje heel onverwachts : „Ze was het
toch !"
„Wat een onzin, gekke jongen !"
„Ze was er, ik weet het zeker; je zult zien, dat er nog een
ongeluk gebeurt."
„Dan mag je morgen ook niet naar de kermis gaan", zei
Marleentje angstig.
„Nee, ik blijf in bed."
„Maar Harlekijntje, je bent toch niet ziek?"
Nee, ziek was Harlekijntje niet, helemaal niet. De hele dag
was hij uit zijn humeur, omdat de mensen zeiden dat het de
schuld was van al de wafels die hij had gegeten. En toch
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voelde hij zich alleen maar zo ellendig, omdat hij zo vreselijk geschrokken was.
„Waar heb je de prinses dan gezien?" vroeg Meneer Severijn.
„Ze zag er uit als... als... als een boerin", mompelde
Harlekijntje. „Als een boerin? Maar Harlekijntje, de trotse
prinses zal zich toch niet als boerin verkleden !"
Meneer Severijn lachte even, maar het ging niet van harte.
Plotseling zei hij bij zichzelf: „Ik zal morgen vroeg naar de
burgemeester gaan; hij zal me wel kunnen helpen."
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KIV
GESTOLEN
De volgende morgen bleef Harlekijntje bij zijn plan om
niet naar de kermis te gaan. Chrisje vond het heerlijk. Hij
had de vorige dag zo naar zijn speelmakkertjes verlangd.
Nu verheugde hij zich op de heerlijke dag, die ze in de tuin
van Jonkheer van Lindenhof zouden doorbrengen. De zon
deed haar uiterste best om zo vriendelijk mogelijk te schijnen, ter ere van de Poortenburgse kermis.
's Middags ging bijna iedereen er weer heen. De meeste
mensen hoopten, dat Harlekijntje die dag ook weer zo'n
grappige voorstelling zou geven. Maar geen Harlekijntje
verscheen. Hij lag in de mooie tuin languit op het grasveld
en genoot van Chrisjes bokkesprongen; Chrisje wilde nu
ook Harlekijntje eens nadoen.
Hij wilde ook al die malle grimassen leren. Harlekijntje en
Marleentje waren de toeschouwers en Chrisje was Jan
Klaassen. Maar het was geen echte Jan Klaassen, hij bleef
Chrisje. Hij probeerde duivels-, rovers- of boevengezichten te trekken, of de prinses na te doen. Hij deed vreselijk
zijn best, maar het lukte niet.
„Ik geloof dat het aan onze pakjes ligt", zei Harlekijntje
opeens. „Zullen we eens ruilen?"
„O, ja," riep Chrisje verheugd uit, „laten we ons verkleden !" Dat was me een pret. Chrisje trok het groene bloesje
en broekje van Harlekijntje aan en Harlekijntje het fijne,
witte pakje van Chrisje. Zo keken ze elkaar aan en lachten.
Marleentje schaterde het uit, maar toen Chrisje opnieuw
Jan Klaassenkunsten wilde vertonen, kon hij het nog niet.
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,,Begin maar met een duikeling", raadde Harlekijntje aan.
Ze zaten met hun drieën op het grasveldje, aan de rand van
het bosje. Chrisje was ijverig aan het kopjeduikelen. Hij
kwam flink vooruit, de ene duikeling volgde op de andere.
Het terrein was een beetje hellend, daarom kostte het hem
zo weinig moeite. Nog een paar maal duikelde hij, toen
kwam hij bij een struik en... weg was hij.
„Harlekijntje", riep Harlekijntje na een poosje, want ze
hadden ook hun namen verwisseld, „nu moet je weer naar
ons terug komen duikelen, dat is veel moeilijker."
Alles bleef stil.
„Harlekijntje, kom nu toch terug !" riep Marleentje ook.
Weer bleef het stil.
„Hij heeft zich verstopt", zeiden ze tegen elkaar en zwegen
toen een tijdje.
„Het onweert", zei Harlekijntje opeens.
„Och, wat een onzin !" Marleentje keek naar de lucht. Het
was stralend weer. „Het was een rijtuig... maar waar zou
Chrisje nu toch blijven?"
„Je moet `Harlekijntje' zeggen", verbeterde Harlekijntje.
Toen riepen ze zo hard ze konden: „Harlekijntje, waar zit
je? Kom toch terug !"
Weer was alles doodstil.
De twee kinderen werden bang. Ze holden naar de struiken,
waarachter Chrisje verdwenen was, zochten en riepen zijn
naam, maar alles tevergeefs. Geen Chrisje kwam opdagen.
Er was geen beek, waar hij in had kunnen vallen, ook geen
enkele kuil in de grond. Waar was hij in 's hemelsnaam?
„Daar heeft hij gelopen", zei Harlekijntje. Op de grond
lag één van de groene strikjes, waarmee zijn broekje aan
de onderkant altijd versierd was.
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„Hij wil ons maar wat voor de gek houden en is natuur lijk
naar de tuin teruggehold", zei Marleentje en meteen liepen
ze erheen. Ze kwamen aan de speelplaats, geen Chrisje.
De deuren van het tuinhuisje stonden open. Ze keken naar
binnen, riepen zijn naam ... geen antwoord.
„Dan is hij naar Baas Helmers gegaan", probeerden ze
elkaar nog te troosten. En ze gingen naar Baas Helmers.
Hij zat voor zijn huis, in de tuin met al de mooie bloemen.
Maar... hij was alleen ! Hij had Chrisje niet gezien. De
goede oude baas maakte zich ongerust over het kleine
prinsje. Dadelijk ging hij met de kinderen mee om te
zoeken.
„Misschien heeft Chrisje een ongeluk gehad," dacht hij,
„en ligt hij ergens bewusteloos !"
Hij zocht overal; de twee kinderen hielpen zo goed als ze
konden, maar er was geen spoor van Chrisje te bekennen.
Alleen daar, waar Harlekijntje het groene strikje had gevonden, zag Baas Helmers dat er iemand met grove, dikke
schoenen gelopen had. Een vreselijke angst beving hem.
„Chrisje is gestolen", zei hij. „Gauw, gauw, we moeten
hulp halen." Marleentje snikte en Harlekijntje brulde van
het huilen. Maar toen Baas Helmers zei : „Er is haast bij !”
liep hij toch hard weg om de vorst en Meneer Severijn te
waarschuwen. En Harlekijntje kon hollen ! Hij sprong,
duikelde, liep bijna drie vrouwen, een hond en een klein
heertje omver en was in een oogwenk op het kerkplein.
Daar gebeurde een nog groter ongeluk. Hij liep iemand
omver, die zichzelf buitengewoon gewichtig vond: de
burgemeester ! Plof! daar zat de dikke burgervader op de
grond. Maar Harlekijntje liep door en schreeuwde voortdurend: „Chrisje is gestolen. Chrisje is gestolen !" De
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burgemeester werd zo wit als een doek. Wat gilde Harlekijntje daar? En hoe was 't mogelijk, dat Harlekijntje zelf
nog hier was?
„Chrisje is gestolen ! Chrisje is gestolen !" De vader van
Chrisje, de Severijns en de professor schrokken op van
Harlekijntjes geschreeuw. Ze kwamen allen naar buiten
lopen en de dikke burgemeester kon zich niet meer voor
hen verbergen. Hij had het anders graag gedaan.
„Harlekijntje, schreeuw niet zo; wat is er aan de hand?"
Wanneer Meneer Severijn hem zo kalm toesprak, werd Harlekijntje meestal erg rustig. Hij vertelde nu ook, half snikkend, wat er gebeurd was.
„Mijn kleine Chrisje gestolen !" De vorst werd doodsbleek,
en omdat hij de burgemeester nog steeds op het plein zag
zitten, riep hij uit: „Meneer de burgemeester, hoort u dat?
Op klaarlichte dag wordt mijn kind hier in Poortenburg
gestolen !"
„Och, Harlekijntje kletst natuurlijk maar wat !" bromde de
burgemeester en nijdig keek hij het ventje aan.
„Nee, ik klets helemaal niet, het is waar !" Harlekijntje
zag er uit als een boos duveltje en de burgemeester week
angstig achteruit. „Maar Harlekijntje, je hebt Chris j es
pakje aan !" zei Engelberta opeens. Harlekijntje knikte en
vertelde waarom.
„Dan hebben ze Harlekijntje willen stelen en..."
„Harlekijntje heeft het dus goed gezien: Prinses Aldegonda
was toch hier in Poortenburg !" zei Meneer Severijn. Onwillekeurig keek hij daarbij de burgemeester aan, die nog
altijd spierwit was en Meneer Severijn dacht: „Die man
kijkt zo raar, misschien heeft hij wel een kwaad geweten."
„We moeten gaan zoeken", stotterde de burgemeester. „Ik
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zal overal veldwachters heensturen, te voet en te paard.
Maar gestolen ... dat kan ik niet geloven. Hij is misschien
in een kuil gevallen."
„Nee, wij hebben al overal gezocht." Harlekijntje keek
hem strak aan. „Hij is weg."
„Hoe lang is hij dan al weg?"
Ja, dat kon Harlekijntje niet precies zeggen. Een paar uren
waren er al verloren gegaan met zoeken. De middag was al
een eind gevorderd en de vorst drong er steeds meer op
aan : „Vlug, vlug, de politie moet gewaarschuwd worden,
burgemeester !"
„Ja zeker, dat moet ook gauw gebeuren," antwoordde de
burgemeester.
Maar heel vlug ging het nog niet. De burgemeester vond
dat eerst de tuin en de hele omgeving afgezocht moesten
worden. Hij was ook van mening, dat het wel het beste zou
zijn om voorlopig niet over de roof te spreken. Dat zou ook
wel gelukt zijn, als Harlekijntje er niet was geweest. Die
schreeuwde zo ontzettend, dat heel Poortenburg in rep en
roer raakte. Het was ' ongehoord : op klaarlichte dag een
kind stelen uit het rustige, brave Poortenburg !
„We moeten allemaal helpen zoeken !" riepen de Poortenburgers. „Niemand mag de grens over; dat wordt verboden", gebood de burgemeester. Ja, natuurlijk, de burgemeester had wel reden om dat te verbieden. Maar toen het
donker werd, reed Gravin Aurelia toch in een rijtuig weg
om Chrisje te zoeken. Aan Engelberta had zij verteld:
„Prinses Aldegonda heeft hem laten ontvoeren. Ik haal
hem terug. Ik zal wel te weten komen, of hij in het kasteel
van de hertog is. Bovendien is de hertog een beetje bang
voor me."
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„Waarom?” dacht Marleentje bij zichzelf. Ze wist niet, dat
sommige mensen, die hard en onvriendelijk tegen anderen
zijn, vaak bang zijn voor goede, lieve mensen.
Toen het rijtuig op het punt stond te vertrekken, kwamen
Meneer Severijn en Engelberta nog even naar buiten. Marleentje stond er bij te huilen en opeens zei de gravin:
„Harlekijntj e moest me eigenlijk eens precies vertellen, hoe
je de toren van Kasteel Hemelhoog binnenkomt. Waar is
hij toch?"
Ja, waar was Harlekijntje nu gebleven?
„Zonet hee ft hij hier nog zitten huilen", zei Engelberta
angstig.
„Ze hebben hem misschien ook gestolen !" veronderstelde
Marleentje dodelijk verschrikt.
„Nee hoor !" klonk een stemmetje in het rijtuig.
„Maar jongen, wat voer je dáár nu weer uit?"
„Ik ga mee, ik... ik... ik wil Chrisje uit zijn gevangenschap
verlossen. Ik ... ik ben toch zijn vriend !" snikte Harlekijntje. „0, lief, klein Harlekijntje !" zei Vorst Carel Lodewijk. Bij al zijn grote bezorgdheid om zijn dierbare zoon,
was Harlekijntje, het trouwe vriendje van Chrisje, hem een
echte troost.
„Goed Harlekijntje, je mag meerijden. We zullen samen
Chrisje verlossen. Kruip nu gauw onder de bank en wikkel
je goed in een deken, zodat niemand je kan zien !" zei de
gravin.
Marleentje snikte hartverscheurend. „Ik wil ook mee !"
zei ze. Maar Tante Aurelia hield haar zacht tegen : „Jij
moet nu Chrisjes vader troosten."
Marleentje nam de vorst vertrouwelijk bij de hand en fluisterde : „Chrisje komt heus wel terug, ik geloof het vast !"
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Ten slotte klom Meneer Severijn, die zich als lakei zou
verkleden, op de bok. „Harlekijntje, we zullen samen
helpen", zei hij.
De gravin besloot door een klein achterafpoortje de stad
te verlaten, zodat haar vertrek niet opgemerkt zou worden.
Harlekijntje deed niets dan huilen, de tranen stroomden
over zijn wangen.
„Wees maar stil, jochie !" zei de gravin. „Je hoeft heus niet
bang te zijn, ik zal je niet alleen op Kasteel Hemelhoog
achterlaten !"
Meneer Severijn kende allerlei binnenpaden, want hij had
al dikwijls uren in de omtrek gedwaald.
Ze reden door een bos, waar het stil en heel eenzaam was.
Harlekijntje behoefde hier niet langer onder de bank te
blijven zitten. Gravin Aurelia nam hem op schoot. Zo reden
ze zwijgzaam verder door de stille zomernacht.
Harlekijntje huilde nu niet meer. Hij was zo moe van alle
belevenissen van de dag, dat hij weldra in slaap viel, geleund tegen Gravin Aurelia. Zij bekeek onderwijl zijn gezicht en dacht : „Wat kan Harlekijntje er lief uitzien. En
wat heeft hij een goed, opofferend karakter ! Terwille van
zijn vriend rijdt hij nu mee naar de hertog, voor wie hij zo
vreselijk bang is. Heus, de hertog kon wel een voorbeeld
aan Harlekijntje nemen !"
Toen het ochtend werd, was Kasteel Hemelhoog in de verte
zichtbaar. Verschillende ramen waren hel verlicht en de
gravin dacht dadelijk : „Daar moet iets gebeurd zijn".
Ze maakte zich plotseling vreselijk angstig over Chrisje.
Dat lieve, bleke kereltje ... wie weet wat hem overkomen
was ! Nicht Aldegonda was zo'n slecht mens !
„Harlekijntje," zei ze met angst in haar stem, „wordt wakI59

ker, we zijn er dadelijk."
„Waar zijn we dadelijk?" Hij wreef zijn oogjes uit. Hij wist
helemaal niet waar hij was, maar toen de gravin zei: „Harlekijntje, nu moet je niet gaan huilen ! We zijn direkt bij
Kasteel Hemelhoog !" schrok hij zo geweldig dat de gravin
hem de mond snoerde, anders had hij moord en brand geschreeuwd. Angstig kroop hij weer onder de bank. Gravin
Aurelia wikkelde hem in een deken, plaatste er nog een
reistas voor en waarschuwde: „Houd je nu taai, kleine
Harlekijn, wees verstandig en haal geen domheden uit."
„O, o", kermde Harlekijntje.
„Nu gaan we de brug over. Harlekijntje, houd je mond."
Het rijtuig reed de binnenplaats op. Meneer Severijn knalde
met de zweep en riep : „Hallo, hé, daar zijn we !"
Een lakei kwam te voorschijn en vroeg: „Wie zijn `we'?"
„Ik ben het." Gravin Aurelia keek uit het raampje en de
lakei zag haar onthutst aan. „Kan ik de hertog spreken?"
„Hij ligt nog in bed en slaapt !"
„Waarom is er dan zoveel licht aan in 't kasteel?"
„'t Is toch de verjaardag van de hertog", zei de lakei.
„Ik moet hem spreken !"
„Onmogelijk."
De gravin was ondertussen uitgestapt en Meneer Severijn
floot een vrolijk deuntje.
„Wees toch stil !" gebood de lakei.
Maar de terrasdeur ging al open en Harlekijntje hoorde een
hartelijke, hem welbekende stem. Het was de oude hofmeester. Hij herkende dadelijk de gravin en was helemaal
niet verwonderd haar hier te zien.
„De hertog staat dadelijk op", zei hij en ging de gravin voor
om de weg te wijzen.
i6o

Zij liepen door een hele lange gang, aan het eind opende
de hofmeester een deur en... in de kamer zagen ze Chrisje
die op een divan lag te slapen.
„Chrisje ! - dus hij is toch hier !" riep de gravin uit.
De oude hofmeester knikte. „Prinses Aldegonda heeft hem
vannacht hier gebracht. Zij denkt echter, dat het Harlekijntje is. Zij wil hem aan de hertog geven als verjaarscadeau."
Chrisje was van het praten wakker geworden, herkende zijn
lieve tante en riep: „0, ben je daar? gelukkig ! Een slechte
gemene vrouw heeft mij gestolen !" En toen vertelde hij
alles, wat er gebeurd was. Hij had een beetje kopje geduikeld aan de zoom van het bos en had zich toen even willen
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verstoppen, zodat Harlekijntje en Marleentje hem niet
dadelijk zouden vinden. Nauwelijks had hij een paar tellen
onder een struik gelegen, of een zware doek was plotseling
over hem heengegooid. Voordat hij er iets van begreep, had
iemand hem in een deken gerold, iets in zijn mond gestopt
en hem weggedragen. Hij werd in een rijtuig gegooid, en
voort ging het. Het arme kleine Chrisje had het daar allesbehalve prettig gehad. Prinses Aldegonda had hem zo ingepakt laten liggen en zelfs enige malen tegen hem aangeschopt en gevraagd : „Nu Harlekijn, hoe bevalt je dat,
hè, om daar zo stil te liggen? Wacht maar, je zult nog wel
anders piepen !"
Chrisje had natuurlijk wel de grove zakdoek, die in zijn
mond gestopt was, er uit kunnen trekken. Hij was echter
doodstil blijven liggen.
„Ze ziet me voor Harlekijntje aan", had hij bij zichzelf gedacht. „Nu moet die slechte prinses dan maar in 't kasteel
zien, wat voor een Harlekijntje ze gevangen heeft."
Eindelijk had iemand gezegd: „Prinses, u zult Harlekijntje nog vermoorden, hij is al zo lang stil."
De prinses had het arme Chrisje stil laten liggen zoals hij
lag en toen ze 's avonds laat aangekomen waren, had ze
Chrisje naar de kelder willen laten brengen. Maar plotseling was de hertog verschenen en ze had alleen nog vlug
aan de hofmeester kunnen zeggen, dat hij goed op moest
passen en dat het verjaarscadeau voor de hertog in de kelder
bewaard moest worden.
De hofmeester had dadelijk argwaan gekregen. „Daar
steekt iets achter", had hij bij zichzelf gezegd. Hij had de
deken losgerold en het bleke vermoeide Chrisje gevonden;
hij had het jongetje dadelijk herkend.
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„Er is al een koerier naar de Vorst van Wolkenstein onderweg”, zei de hofmeester. „Ik heb hem geschreven dat
Chrisje hier was."
„Waarom hebt u geen bericht naar Poortenburg gezonden,
waar Chrisjes vader woont?" vroeg de gravin verwonderd.
„Och," antwoordde de hofmeester, „de burgemeester van
Poortenburg is een goede vriend van de prinses. Hij en die
malle kruidenvrouw Alida uit Woudlust hebben haar zeker
hierbij geholpen."
Harlekijntje had dus toch gelijk gehad.
„Arm Harlekijntje", zei Chrisje treurig.
De gravin glimlachte. „Harlekijntje is een dierbare vriend",
zei ze. „Ga nu nog wat slapen, kereltje. En als Prinses Aldegonda je laat halen, ga ik mee. Dan zal ik de hertog eens
vertellen, hoe slecht ze wel is."
„Ik moet Chrisje precies zo weer inpakken als hij aangekomen is, want de prinses mag pas in tegenwoordigheid
van de hertog zien, wie zij heeft meegebracht."
De oude hofmeester zag er werkelijk heel boos uit, toen hij
over de prinses sprak.,
„Maar als ze nu eerder binnenkomt?" Chrisje werd toch
een beetje bang.
„Ik doe de deur op slot en de prinses moet mij eerst laten
halen en mij nog kunnen vinden ook, vóór ze hier binnen
kan. Ik weet hier in 't slot allerlei hoekjes en gaatjes, waar
ik me verstoppen kan. Vandaag staat de hertog beslist heel
vroeg op, omdat er zoveel mensen komen om hem geluk te
wensen."
De goede oude hofmeester bracht zelfs nog wat eten binnen
en een kannetje melk. Toen nam hij afscheid en zei : „Wat
zal onze hertog grote ogen opzetten, als hij in plaats van
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Harlekijntje, zijn neef jj e ziet ! Ik geloof... dat hij zich zal
schamen !"
De hofmeester ging weg, sloot de deur zorgvuldig af en
buitengekomen zei hij tot Feit: „Je blijft de hele dag in mijn
buurt en als de prinses eraan komt, moet je me waarschuwen."
Feit beloofde het en meteen belde de hertog. Hij wilde opstaan. „Het wordt ook tijd", vond de hofmeester.
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XV
DE VERJAARDAG VAN DE HERTOG
Prinses Aldegonda was een langslaapster. Het beviel haar
helemaal niet dat de hertog juist vandaag vroeg wilde opstaan. Ze verheugde zich echter ontzettend op de verrassing
met Harlekijntje. Enige weken geleden, toen Prinses Maria
van Boergouwe met Vorst van Wolkenstein was getrouwd,
had de hertog haar gezegd: „Als je me Harlekijntje bezorgt, trouw ik met je."
Sinds die tijd had de prinses aan niets anders meer gedacht.
Hoe zou ze Harlekijntje te pakken kunnen krijgen? En nu
eindelijk, dacht ze, was het dan toch gelukt. „Als ik hertogin ben, zal ik Harlekijntje als een grote papegaai in een
kooi laten zetten, een gouden kooi desnoods, maar een
kooi moet het zijn", voegde zij er aan toe.
De hertog stond op. De prinses stond ook op. Ondertussen
zat Harlekijntje in het rijtuig, dat in de schuur stond, en
hij zuchtte diep. Maar wanneer je een harlekijntje bent,
vind je overal wel wat om je mee te amuseren, zelfs in een
schuur. Omdat de deur van de schuur gesloten was, klom
Harlekijntje het rijtuig uit. Hij ontdekte een ladder, zette
die tegen de muur en klom er op. Boven gekomen opende
hij een luikje. Een dikke tak van een oude lindeboom groeide vlak langs het luik. Snel wipte Harlekijntje door het
luik en ging op de tak zitten. Daarna liet hij zich langs de
stam van de boom naar beneden glijden. Hij had gezien,
dat de oude linde in de slotgracht stond. In de gracht groeiden allerlei woekerplanten en nooit kwam er iemand. Maar
van de slotgracht uit, kon je heel goed langs de bliksem165

afleider naar boven klauteren. Harlekijntje keek om zich
heen. Het schemerde nog een beetje, maar alles was doodstil. Zou hij het durven?
Plotseling bedacht hij iets. Hij klom weer gauw in de lindeboom en keerde terug naar de schuur. Daar schoof hij
vlug een grote grendel voor de deur. Niemand kon nu het
rijtuig er uit halen en erin wegrijden. Toen nam hij de
grijze reisdeken van de gravin en als iemand gekeken had,
zou hij een klein grijs wezentje gezien hebben, dat langs
de bliksemafleider naar boven klom. Harlekijntje had wel
in de gaten, dat hij de kamer van de prinses niet bereiken
kon. Hij zag een raam open staan en de nieuwsgierigheid
om even naar binnen te kijken, kon hij niet bedwingen.
Op zijn klimpartij kwam hij langs een gat in de muur.
Hemel, wat schrok hij ! Eerst dacht hij : „Daar zit de prinses !" Maar nee, hij vergiste zich toch lelijk: het was niet de
prinses, maar een grote kerkuil !
Deze was niet minder geschrokken dan Harlekijntje en een
paar minuten staarden beiden elkaar met angstige ogen
aan. Onverwachts wierp Harlekijntje een slip van de grijze
deken over de uil en één, twee, drie, had hij hem gevangen.
Hij sleepte de uil mee langs de bliksemafleider en liet hem
weer los bij het openstaande raam. Plof! De uil viel naar
beneden en kwam terecht in een grote, feestelijk versierde
zaal. Harlekijntje gleed bliksemsnel weer langs de muur
terug tot in de slotgracht. Hij was wel een beetje teleurgesteld. Wat die uil daarboven uitvoerde, wist hij niet; ook
hoorde hij geen angstkreten, niets. Plotseling hoorde hij in
de verte stemmen ! Doodsbenauwd klom hij weer in de
lindeboom, zette de ladder gauw recht in de schuur, schoof
de grendel terug en lag gelukkig net weer in het rijtuig,
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toen hij buiten voetstappen hoorde. Twee koetsiers van de
hertog kwamen de schuur binnen. De ene pakte de ladder
beet en mompelde : „Wie heeft die nu net voor het raam
gezet?"
„Zeg, zal ik je eens wat vertellen," riep de andere hem toe,
„wij hebben binnenkort bruiloft hier op het kasteel. De
hertog gaat met Prinses Aldegonda trouwen."
„Nu, die zou ik nog niet cadeau willen hebben", antwoordde de eerste.
„Als ik jou was, zou ik mij schamen. Jij hebt geholpen
Harlekijntje te vangen. Foei ! Wat gemeen !"
„0, ho," dacht Harlekijntje, „pas jij maar op !" Dadelijk
keek hij om zich heen of hij die akelige koetsier niets iets
naar zijn hoofd kon gooien. Maar gelukkig bedacht hij nog
net bijtijds, dat hij zichzelf verraden zou.
„Help mij eens even met die ladder !" vroeg de eerste koetsier. Hij pakte de ladder en liep voorop; de tweede volgde
hem. Harlekijntje nam gauw een stok, die naast het rijtuig
stond, en stak deze tussen de benen van de tweede koetsier. Pats, daar lag hij languit op de grond. „Wat voer jij nu
uit?" vroeg zijn makker.
„Ik ben over iets gevallen; ik struikelde over een stok, geloof ik", kermde de koetsier. „Ja, ik zie het al; daar ligt het
lamme ding."
„Je was natuurlijk weer onhandig", bromde de andere en
keek hem boos aan.
„Ik kon er niets aan doen ! Au, au !" De koetsier kreunde,
zijn makker mompelde iets onverstaanbaars en beiden verlieten de schuur. Ze sloten de deur en Harlekijntje was
weer alleen. Hij had geen zin om nog meer kattekwaad uit
te voeren. Hij lachte in zijn vuistje. De hertog zou Prinses
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Aldegonda tot vrouw krijgen - o, jee, dat zou hem niet
meevallen. Harlekijntje kreeg nu zelfs een heel klein beetje medelijden met de arme hertog. Hoe slecht de prinses
eigenlijk wel was, wist de hertog niet. Vreselijk dat hij,
Harlekijntje, niet een beetje in het slot kon rondspoken
tijdens de bruiloft ! Hij rolde zich lekker in de reisdeken,
peinsde over allerlei dingen en sliep spoedig in.
In het slot zelf kwam hoe langer hoe meer leven. Prinses
Aldegonda had ter ere van de verjaardag haar allermooiste
japon aangetrokken; zij vond zichzelf buitengewoon knap,
toen zij voor de spiegel stond.
„Ga nu gauw de hofmeester roepen", zei ze tot haar kamermeisje. „Hij moet mij dadelijk Harlekijntje brengen."
„Hij is er niet", antwoordde het kamermeisje.
„Wie, wat is er niet? Toch niet Harlekijntje? Hij is toch
niet gevlucht?" riep de prinses toornig uit.
„Nee, de hofmeester is er niet; en hij heeft Harlekijntje
goed opgeborgen."
„Ik wil hem hier hebben !"
Twee kamermeisjes liepen weg om de hofmeester te zoeken; twee lakeien volgden hun voorbeeld en van tijd tot
tijd kwam iemand zeggen: „Hij is niet te vinden".
„Wat drommel ! Een hofmeester is toch geen speld !" De
prinses was vuurrood van drift.
„De hertog laat zeggen, dat de prinses dadelijk moet komen; hij gaat naar de feestzaal", riep iemand op de gang.
„De hofmeester laat zeggen, dat hij Harlekijntje al naar de
feestzaal heeft gebracht", zei een kamermeisje.
„Wat een ezel ! Ik wil Harlekijntje hier hebben !"
„De hofmeester kan niet komen en de hertog gaat naar de
feestzaal", verkondigde een lakei.
I68

„Wat een ezelskop !”
„De prinses heeft de hertog ezelskop genoemd", fluisterde
een hofdame. „'t Is ongehoord !"
De prinses stampte met haar voet op de grond. „Stilte,
alsjeblieft, ik wil Harlekijntje."
„Harlekijntje zit in de feestzaal en de hertog heeft gezegd,
dat hij alleen gaat als de prinses niet dadelijk komt."
Ja, dan moest de prinses wel gaan. Ze probeerde vriendelijk
te kijken, maar toen ze de kamer van de hertog binnentrad,
fluisterde een jonge graaf tot zijn buurman: „Ze ziet er uit
als een oude zuurpruim !"
„Brrr !" dacht de hertog, „vandaag ziet mijn lieve nicht er
weer zo lelijk uit ! Wat ben ik blij, dat ik niet met haar behoef te trouwen 1"
„Ik heb een grote verrassing voor je, August Erasmus,"
fluisterde de prinses tegen de hertog, „je zult werkelijk
verbaasd zijn."
De hertog glimlachte nauwelijks. Hij was niets gesteld op
de verrassingen van zijn nicht; ze waren meestal wat
vreemd. Ze breide slaapmutsen voor hem, die tot over zijn
neus vielen, en dan verlangde ze nog, dat hij die dragen
zou. Een andere keer had ze pantoffels gebreid; en die
waren zo nauw uitgevallen, dat zijn voeten hem pijn deden
als hij de pantoffels aan had; en eens had ze zelf een taart
gemaakt, die helemaal niet lekker was. De hertog was er
bijna in gestikt !
„Je verheugt je er zeker erg op?" vroeg de prinses.
„Nee", mompelde de hertog zachtjes, zodat niemand het
hoorde.
Boemboem, trara, boemboem, trara ! De muziek begon te
spelen en de hertog zei vrolijk: „Kom, laten we naar de
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feestzaal gaan. Daar kunnen ze mij allemaal komen gelukwensen".
„En daar is ook mijn verrassing", riep de prinses uit. Ze
klapte in haar handen als een kind en de dikke opperstalmeester zei bijna hardop: „Hoe ouder hoe gekker".
Daar de prinses een scherp gehoor had, was haar dit gezegde niet ontgaan en meteen dacht ze : „Wacht jij maar;
zodra ik hertogin ben, word jij van het hof verbannen".
Bij de hoofddeuren van de zaal stond de hofmeester en deed
deze wijd open. Hij keek in de lucht en hield zich stokdoof,
toen de prinses hem in het voorbijgaan vroeg: „Waar is
Harlekijntje?"
Aan het einde van de zaal stond de troon van de hertog onder een rood baldakijn en daarnaast een leunstoel voor de
prinses. De hertog nam plaats; de prinses wilde zich ook
neervlijen in de voor haar bestemde stoel, toen ze met een
gil achteruit week. Want in een hoekje van haar fauteuil
zat een grote uil, die haar heel boos aankeek.
„Een uil ! een uil !" krijste de prinses.
Allen keken verbaasd naar de prinses. Was ze gek geworden? De brave opperstalmeester wilde heel zachtjes iets
zeggen, maar zijn stem sloeg over en schalde door de zaal:
„Ze is zelf een uil".
„Och wat gek, een uil !" giechelde een jong hofdametje.
Een jeugdige hofjonker liep naar de stoel, pakte de uil beet
en droeg hem midden door de zaal. En daar hij een grote
praatjesmaker was, riep hij uit: „Een beetje plaats alsjeblieft, plaats voor een betoverde prinses !"
„En de prinses is een betoverde uil !" De opperstalmeester
sloeg zich met zijn hand voor zijn mond, maar het ongelukkige woord was er al uit.
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De uil fladderde angstig naar het raam. De hofdames
giechelden, de hofjonkers barstten bijna van het lachen, de
prinses was woedend en de hertog had erg het land over de
hele geschiedenis. Daarna schreed de hofmeester plechtig
door de zaal, droeg het verborgen Chrisje in zijn armen en
riep zo luid hij kon: „Dit hier heeft de prinses gisteren voor
onze hertog als een verrassing voor zijn verjaardag...
gestolen !"
„Gestolen?" riep de hertog uit, terwijl de prinses de oude
hofmeester venijnige blikken toewierp. Toen lachte ze
verheugd tegen de hertog en zei: „Het is Harlekijntje".
Daarbij trok ze de deken weg, die nog over Chrisje heen
was geslagen. „Neen," riep een warme lieve stem, „het is
Chrisje, het kleine prinsje, het neefje van de hertog, het
enige kind van zijn broer; hij is gestolen."
„Chrisje !" riep de hertog uit, die het kleine prinsje herkende.
„Nee, het is Harlekijntje," schreeuwde de prinses er tussendoor. „Hij doet alleen maar net alsof hij Chrisje is !"
Maar allen in de zaal riepen plotseling: „Het prinsje !"
Want dat Chrisje met zijn blonde krullen en zijn fijn blank
velletje niet het malle wilde Harlekijntje kon zijn, was met
één oogopslag te zien.
„Chrisje," stamelde de hertog, „hoe ben je hierheen gekomen? Je komt mij zeker... feliciteren?"
„Nee," zei Chrisje plechtig en stijf, „iemand heeft mij gestolen."
Naast het prinsje stond statig en slank Gravin Aurelia en
zij vertelde wat er de vorige dag gebeurd was.
Prinses Aldegonda riep steeds maar uit: „Ik val flauw ! Ik
val flauw !" Niemand bekommerde zich echter om haar.
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De hertog zag er doodsbleek uit. Het kind van zijn enige
broer gestolen ! ! En als de bevelen van de prinses opgevolgd waren, zou Chrisje de hele nacht in een vochtige
kelder hebben gezeten ! Hij keek naar het tere, bleke knaapje, strekte zijn hand uit en toen de gravin alles verteld had,
zei hij : „Mijn arme jongen, kom hier en geef mij een hand.
Ik ben je oom". Eigenlijk had de hertog „Je goede oom"
willen zeggen; maar hij bedacht zich bijtijds en vond dat
hij helemaal niet aardig gehandeld had tegenover zijn
broer en zijn neefje.
En toen gebeurde er iets, dat de hertog in zijn hele leven
nog nooit overkomen was ; zijn hand werd niet aangenomen ! Chrisje vlijde zich tegen de gravin aan en zei: „Zullen we nu maar naar huis gaan? Ik wil hier niet blijven, ik
vind de hertog een slecht mens".
De gravin knikte en zei toen hardop : „Aan Chrisje en zijn
vader is onrecht aangedaan; wie echter een onrecht weer
goed wil maken, moet zijn excuses aanbieden. Zo lang
Nicht Aldegonda aan het hof vertoeft, is een verzoening
niet mogelijk".
„Dan zal het nooit gebeuren," riep Prinses Aldegonda uit,
„want de hertog trouwt met mij."
„Nee, nee," zei de hertog, „dat nooit. Ik doe het niet." En
bijna was hij van schrik van de troon gevallen. „Ze wordt
verbannen, ik verban Prinses Aldegonda voor eeuwig, voor
eeuwig !" riep hij uit. „Ze mag nooit, nooit meer op Kasteel
Hemelhoog terugkomen !"
„Hoera!" De oude dikke opperstalmeester kon zich niet
meer inhouden. En opeens riepen alle aanwezigen : „Hoera ! Hoera ! de prinses moet weg ! hoera ! zij is verbannen !"
„Jeminee," dacht de hertog, „ik wist niet dat iedereen zo'n
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hekel aan haar had." Hij sloeg met zijn gouden staf hard op
de grond en riep : „Laat iemand haar dadelijk wegbrengen."
„Ik val flauw," zei de prinses weer en boems lag ze languit
en stokstijf op de grond.
Maar hoe zonderling het ook klinkt, niemand geloofde aan
die flauwtes. Een vrolijke hofjonker trok gauw een bloem
uit een van de boeketten, die de hertog voor zijn verjaardag
gekregen had, en kietelde daarmee de prinses. „Hatsjie !
hatsjie !" Zij niesde vreselijk en de hertog zei: „Zij is dus
niet bewusteloos en kan nog ademhalen. Daar spreken we
dus niet verder over. Laat gauw haar reiskoets gereedmaken
en dan... Zie je, Chrisj e ..." Hij hield plotseling op.
De gravin en Chrisje waren verdwenen ! Heel stilletjes
waren ze de zaal uitgegaan en de hofmeester had gezegd:
„Feit, laat gauw het rijtuig inspannen; en ook de koets van
de prinses".
Feit was erg blij, dat de slechte prinses het slot verlaten
moest. Hij liep vlug naar de schuur en Harlekijntje die
juist ingeslapen was, werd wakker van een vreselijk lawaai. Hij rolde zich stevig in zijn reisdeken; het angstzweet brak hem uit. Maar toen hoorde hij een hem welbekende stem zeggen : „Eindelijk is dan toch die akelige
Prinses Aldegonda van het hof verbannen".
„Ja," zei iemand anders, „je kon vandaag direct merken,
dat het verkeerd zou uitdraaien, toen die uil op de stoel van
de prinses zat."
„Hoor eens ! Wat was dat?" riep een derde uit.
„Het was net of er iemand lachte", meende Feit.
„Ik weet het niet," zei de eerste weer. Hier in die schuur is
het vandaag niet pluis. Eerst stond de ladder verkeerd, toen
is Jacob over een lat gevallen - nee, ik vind het vreemd."
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Harlekijntje stopte de deken in zijn mond, om het niet uit
te schateren van het lachen: de prinses was verbannen, de
uil op haar stoel ! - Fijn was a lles gegaan !
„Zo," zei iemand, „nu is de koets schoon. Hé Dirk, waar
zit je? Laten we de koets van de prinses het eerst er uit
rijden, dan kan ze gauw weg."
Feit liep naar buiten, de ander volgde hem en een paar
minuten was er niemand in de schuur. Een paar minuten
zijn voor een Harlekijntje lang genoeg om iemand een
poets te bakken. Hop, in één tel was hij eruit. Op de grond
zag hij een emmer staan, zeker vol met water, dacht hij;
hij nam deze op en goot de inhoud vlug uit in de reiskoets,
precies over de bank. Buiten hoorde hij alweer lopen. Dirk
en zijn kameraad kwamen terug en Dirk zei: „We moeten
eerst het rijtuig van de gravin naar buiten rijden; de hofmeester zegt dat er haast bij is". En daar ging het holder
de bolder naar buiten. Meneer Severijn kwam nog even
zeggen, dat de wielen gesmeerd moesten worden. Dirk
ging de schuur in en kwam met een emmer terug en Harlekij ntj e hoorde hem zeggen : „Heb je nu toch ooit ! Vanmorgen was de emmer vol wagensmeer en nu is hij bijna
leeg !"
Harlekijntje schrok. Hemel, in plaats van water had hij
wagensmeer uitgegoten over de bank van de prinses. Nu
dat kon goed worden !
Meneer Severijn vermoedde natuurlijk wel wie het gedaan had.
„Gauw, gauw !" riep hij uit, „we moeten weg. Dan moeten
de wielen maar knarsen."
De gravin en Chrisje stapten vlug in; en voort ging het, in
galop, de brug over en de straatweg langs. Opeens voelde
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Chrisje een por tegen zijn benen en van onder de bank uit
knikte Harlekijntje zijn vriend olijk toe.
„o, Harlekijntje ben jij daar?" Dat was een vrolijke begroeting ! Ze babbelden honderd uit en opeens zei Harlekijntje: „Nu zit ze in 't wagensmeer".
„Wie, Harlekijntje?"
„Derinses."
Meteen vertelde hij hoe hij in plaats van wap
ter wagensmeer op de bank had uitgegoten.
„o, Harlekijntje !"
Toen draaide Meneer Severijn zich op de bok om en vroeg:
„En de uil, Harlekijntje?"
„Ik heb hem niet op de stoel gezet," mompelde Harlekij ntj e, „alleen maar ..."
„Binnengelaten ! Ondeugende vlegel !"
Helaas was Harlekijntje niet erg bedroefd; integendeel, hij
was dolverrukt. Hij had zijn Chrisje weer terug en Chrisje
zag er ook zo gelukkig uit. Het werd een vrolijke tocht terug
naar Poortenburg.
Ondertussen zat Prinses Aldegonda werkelijk in het wagensmeer; zij zat erin met haar allermooiste japon en
schreeuwde zo ontzéttend, dat zelfs de hertog kwam kijken
wat er te doen was. De hertog was woedend, gedroeg zich
helemaal niet zoals het een hertog betaamt en gebood ten
slotte, dat Dirk en Jacob, die het toezicht moesten houden
over de schuur, opgesloten moesten worden. Alles zou zeer
streng onderzocht worden.
De oude hofmeester keek eerst op zijn horloge en dacht
wel, dat de reizigers de grens zowat bereikt zouden hebben ; toen zei hij : ,,Met Uw welnemen Hoogheid, dat met
het wagensmeer was de schuld van Harlekijntje."
„Zie je nu wel, ik heb het direct gezegd; het was niet het
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prinsje, maar Harlekijntje. Hij hee ft alleen maar zo'n gezicht gezet," riep de prinses uit.
„Nee, ik geloof, dat Harlekijntje zich in het rijtuig verstopt had," zei de oude hofmeester. „Toen het rijtuig wegreed, heb ik hem tenminste horen lachen."
„Ik ook !" En Dirk vertelde van al de vreemde dingen die
in de schuur gebeurd waren.
„Dat moet Harlekijntje zijn geweest," zei de hertog. „Gauw,
gauw, laten enige boden te paard hem achterna rijden.
Misschien vangen ze hem nog voor de grens."
„En dan blijf ik hier", zei de prinses.
„Nee, jij vertrekt." De hertog zag er heel boos uit en duwde
de prinses terug, die in het wagensmeer vast bleef zitten.
Zij gilde het uit : „Ik kan niet, ik kleef, ik zit vast !"
De hertog zuchtte diep : nu kon hij misschien nog niet van
haar afkomen. Kon hij haar in zo'n toestand laten vertrekken?
Maar de hofmeester gaf een wenk, de koetsier trok aan de
teugels en hoe de prinses ook gilde en tekeer ging, ze zat
vastgekleefd en kon niet uit de koets springen.
De paarden draafden over de wegen en Kasteel Hemelhoog
was eindelijk verlost van die akelige prinses.
De boden van de hertog reden tot aan de grens zonder
Harlekijntje te vinden.
Deze reed opgewekt Poortenburg binnen, vlak langs de
burgemeester die zich zo driftig maakte, dat hij buikpijn
kreeg en naar bed moest. Hij had er geen flauw vermoeden
van, dat de hertog ook in bed lag uit woede. Toch was er
een verschil: de hertog was boos, omdat Harlekijntje niet
bij hem was en de burgemeester was boos, omdat Harlekijntje was teruggekomen !
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Maar de hertog had nog over iets anders het land. Hij dacht,
net zoals Harlekijntje dat hij buikpijn had. Maar eigenlijk
knaagde er iets in zijn binnenste: hij had gewetenswroeging. Chrisje had hem geen hand willen geven. Gravin
Aurelia had hem niet goedendag gezegd en in Poortenburg
woonde zijn enige broer, die kwaad op hem was.
„Hij moet naar mij toekomen," had hij al dikwijls gedacht,
„ik ben ouder en ik ben hertog !"
Maar vandaag was het alsof een klein stemmetje hem toefluisterde : „Jij hebt ongelijk, jij, jij !"
„Zie je wel, hoe slecht je bent ! Harlekijntje wil niet eens
bij je blijven !"
En de hertog kon het kleine stemmetje geen ongelijk geven, hoe ellendig hij het ook vond.
„Vervelend, vreselijk vervelend !" bromde hij. Toen draaide hij zich om op zijn linker- en daarna op zijn rechterzij,
maar hij kon niet inslapen. Hij had niet eens teveel taartjes
gegeten en van de prinses was hij bevrijd, maar toch...
inslapen kon hij niet, 't was erg vreemd. Des te beter sliep
Harlekijntje. Hij sliep als een roos de hele nacht door. De
volgende morgen gingen ze weer naar de tuin. Gravin
Aurelia ging mee, zo werd het een gezellige partij.
De burgemeester voelde zich minder op zijn gemak. Vorst
Carel Lodewijk en Meneer Severijn waren naar hem toegekomen en hadden hem gezegd, dat hij ook schuld had en
dat ze hem bij de Vorst van Wolkenstein zouden aanklagen.
Maar toen smeekte de burgemeester om vergiffenis en
beloofde in 't vervolg erg aardig tegen Harlekijntje te zijn.
De vorst en Meneer Severijn toonden zich hiermee tevreden en toen de gravin en de drie kinderen op weg naar huis
de burgemeester ontmoetten, groette deze Harlekijntje op
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een heel bijzondere manier. De oude appelvrouw bij de
poort zei zelfs : „Dat is toch heel merkwaardig ! Harlekijntje wordt als een deftig heer gegroet. Hij zal nog zo
trots worden, dat hij ons niet meer wil kennen."
Maar daarin vergistte de brave vrouw zich toch geweldig.
Harlekijntje groette haar nog net zo vriendelijk als altijd
en hij vond haar appels nog altijd even lekker. De kinderen
kochten vandaag zelfs heel veel bij haar, want ze hadden
nog geld overgehouden van de kermis.
Harlekijntje zei: „Morgen komen we terug."
Toen Harlekijntje de volgende morgen nog in bed lag,
hoorde hij paardegetrappel op het kerkplein. Nieuwsgierig
als hij was moest Harlekijntje even door het raam kijken,
waar dat geluid vandaan kwam.
„0, o !" Harlekijntje viel van schrik op de grond en ging
zo tekeer, dat zelfs Baas Friedolin, die niet meer goed trappen kon lopen, kwam kijken wat er met Harlekijntje was
gebeurd. Hij lag op de grond, sloeg met armen en benen,
gilde en schreeuwde en toen Meneer Severijn hem wilde
optillen, zei hij : „Ik ga niet mee, ik ga niet mee !"
„Maar Harlekijntje, wat is er toch?" Ze probeerden hem allemaal te troosten. Maar het gaf niets. Hij brulde maar door.
Eindelijk, einde lijk begreep Meneer Severijn, dat de hertog
naar Poortenburg was gekomen. „Maar toch niet voor
jou, Harlekijntje. Hij is naar zijn broer gegaan, domme
jongen !"
Inderdaad was het zo. Hertog August Erasmus was werkelijk gekomen om zijn broer vergiffenis te vragen. Maar
hij wilde wel Harlekijntje zien.
Jawel, waar was Harlekijntje? Verdwenen, spoorloos verdwenen. Sommigen zeiden: „Daar net was hij nog hier",
178

maar niemand zag Harlekijntje. De fami li e Severijn had
Harlekijntje gerustgesteld in zijn kamertje achtergelaten.
„Hij is misschien gevlucht", zei Engelberta angstig.
„Of hij is in de tuin bij Baas Helmers", opperde Meneer
Severijn. Overal werden mensen heengezonden. De burgemeester liet de hele stad doorzoeken. Hij liet zelfs omroepen, dat Harlekijntje verdwenen was... alles tevergeefs.
Doortje, het dienstmeisje van de professor, had behuilde
ogen en zei : „De professor heeft toch geen hart ! Hij studeert de hele dag en als ik zeg `Harlekijntje is weg',
antwoordt hij telkens : `Die zal wel weer terugkomen'."
De hele stad was in rep en roer. Iedereen zocht, iedereen
vroeg: „Is Harlekijntje terecht?"
Niemand vond hem. Ten slotte zei de hertog: „Mijn Nicht
Aldegonda heeft hem natuurlijk gevangen. Ik zal gauw
vertrekken en overal laten navragen." Hij nam harte lijk
afscheid van zijn broer, ze hadden zich nu met elkaar verzoend. Ook zei hij de gravin en Chris j e en Marleentje
vriende lijk goedendag. De twee laatsten huilden om het
hardst, maar de hertog begreep heel goed, dat de tranen
hem niet golden, maar het zoekgeraakte Harlekijntje.
Bij het weggaan zei hij nog: „Zodra ik hem gevonden heb,
laat ik het jullie weten."
„Och !" Marleentje slaakte een diepe zucht en toen de hertog vroeg waarom zij zo zuchtte, antwoordde zij heel bedroefd: „Als u Harlekijntje vindt, stopt u hem natuur lijk
weer in de toren of in de kelder !"
„Nee," zei de hertog, „dat doe ik niet meer. Als jul lie
Harlekijntje terug mochten vinden, groet hem dan van mij
en zeg hem ... dat ik erg van hem houd."
De hertog vertrok en in Poortenburg werd ijverig verder
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gezocht naar Harlekijntje. Geen hoekje bleef gespaard.
Chrisje en Marleentje zaten samen te huilen in de tuin. De
vorst en Meneer Severijn waren zo juist teruggekomen en
hadden gezegd: „Harlekijntje is werkelijk verdwenen."
Op datzelfde ogenblik duikelde Harlekijntje heel vrolijk
over de muur.
„Harlekijntje, waar kom je vandaan? Harlekijntje waar heb
je gezeten?"
„Hij was bij mij," zei de professor aan de andere kant van
de muur. „Harlekijntje heeft de hele dag bij mij zitten...
lezen."
„Nee, zitten slapen," verbeterde Harlekijntje, „dromen."
„Wat heb je dan gedroomd?" vroeg Engelberta, die met de
gravin in de tuin stond.
„Ik heb over een eiland gedroomd, waar ik het heerlijk
vond."
„Maar jongen, je hebt toch aldoor in het oude boek gelezen !" zei de professor.
„Nee, ik heb gedroomd !" Harlekijntje rekte zich nog eens
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heerlijk uit en Marleentje zei angstig: „Je zult nog zien, dat
Harlekijntje weer ontvlucht!"
„Ik blijf hier", zei Harlekijntje vrolijk.
„Maar de hertog, mijn broer heeft je uitgenodigd", de vorst
lachte.
„Ik ga niet naar hem toe !"
Harlekijntje trok meteen een duivels- en een roversgezicht, „ik blijf hier."
„Dat is braaf," zei de professor, „en als ze je willen vangen,
verstop ik je weer in mijn bibliotheek zoals vandaag."
„Ja, Harlekijntje blijft bij ons !" Marleentje en Chrisje stonden vlak naast hun vriendje en buiten op het kerkplein
klonk opeens een luid gejubel. „Hoera! Harlekijntje is
weer terug, hoera!"
Doortje had het rondverteld en Jochem gilde zo, dat de
naadjes van zijn broekje knapten.
„Hoera, ons Harlekijntje is weer terug !"
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Baas Friedolin is houtsnijder, hij maakt houten Jan Klaassens. O p een
dag vertelt hij aan zijn pleegdochtertje Engelberta dat zijn
betovergrootvader een levend harlekijntje bezat. Maar waar is dat
harlekijntje gebleven?
O p een dag komt hij te voorschijn: een brutaal mannetje, zo groot als
een jongen van zeven jaar, hij heeft een puntneus en een reusachtig
grote m o n d . O p zijn hoofd heeft hij een vuurrood mutsje met gouden
belletjes en hij draagt een bont gekleurd pakje. H i j heeft negentig jaar
geslapen en staat klaar om op avontuur te gaan. W a n t Harlekijntje
houdt het meeste van kopje duikelen en kattekwaad uithalen.
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