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I
DE POPPENKAST
In Rijksdorp was kermis. Van heinde en ver waren mensen
gekomen met draaimolens, schiettenten en allerlei kramen,
die opgesteld werden op het grote plein, midden in het
dorp. Eén van de tenten trok bijzonder de aandacht. Dat
was de tent van Bamberg, de eigenaar van de poppenkast.
Er stonden een massa kinderen bij de poppenkast, want er
werd verteld, dat daar een héél leuke Jan Klaassen in speelde. En het kostte bijna niets om er naar te mogen kijken.
Voor twee cent kon je heel lang blijven staan en dikwijls
kon je nog ontsnappen, zonder de twee centen betaald te
hebben. Maar dat deed bijna niemand; de meesten gaven
heel gewichtig hun centjes, want Jan Klaassen moest toch
beloond worden voor zijn moeite.
Toen Bamberg vond dat er genoeg kinderen om hem heen
verzameld waren, liet hij de voorstelling beginnen. Het rode gordijn, dat voor het toneeltje hing, werd opzij geschoven en Jan Klaassen stak zijn enorm grote neus naar buiten.
„Zijn jullie er allemaal?" vroeg hij.
„Ja !" klonk het in koor.
„Hm !" Jan Klaassen zuchtte, sloeg een beentje over de
rand van de poppenkast en zei met droevige stem : „Nu
denken jullie natuurlijk dat ik grappen ga verkopen !"
„Ja !" schreeuwden de kinderen en een paar jongens, die
erg ongeduldig werden, drongen aan: „Begin dan toch,
anders moeten we naar huis om te gaan eten, zonder dat
we iets gezien hebben !" Het was echter pas drie uur, Jan
Klaassen glimlachte. „Hé, Hé, een beetje geduld alsje5

blieft !" riep hij. „Eerst moet ik jullie een verhaal vertellen.
Willen jullie het horen?"
„Ja, Ja", klonk het van alle kanten.
„Nu, luisteren ju llie dan maar eens goed ! Geloven jullie
dat ik levend ben?"
De kinderen lachten; een paar kleintjes zeiden heel verlegen „j a"; de groteren riepen: „Nee, je bent van hout."
„Van blik", riep zelfs een meisje.
„Zo," mompelde Jan Klaassen, „dat geloof ik toch niet !"
En meteen sloeg hij met zijn houten armen en benen tegen
de planken van de poppenkast. Het dreunde verschrikkelijk en de kinderen riepen prompt: „Dat klinkt alsof het
hout is, jij bent van hout."
„Nu goed dan, ik ben dus van hout. Maar er bestaat wel
een springlevende Jan Klaassen, geloven ju llie dat?"

„Nee," gilden de kinderen, „zo iets bestaat niet."
„Ja zeker, zo iets bestaat er wel; die Jan Klaassen ziet er net
uit als ik; alleen is hij veel en veel groter, zo groot als hij
daar." En Jan Klaassen strekte zijn houten armpje uit en
wees naar Freddy van Zijpen, die ongeveer acht jaar was.
„Nee", riep Freddy verontwaardigd uit. „Dat is niet waar,
ik zie er niet uit als een Jan Klaassen !"
„Ja heus, het is eerlijk waar en nu mijn verhaal."
„Nee, het is gelogen", pruttelde Freddy nog, maar intussen
had Jan Klaassen zich voorovergebogen en begon te vertellen:
„Stellen jullie je eens voor, er bestaat werkelijk een levende, dappere, vro lijke Harlekijn. Sinds vele jaren woont hij
in een huisje midden in het bos. Dat is het huisje van een
houtsnijder, die alleen maar Jan Klaassenpoppetjes maakt.
Hij heeft mij ook uitgesneden en daarom zie ik er precies
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zo uit als het springlevende harlekijntje."
„Niet waar I" gilden een paar jongens ongelovig. Jan
Klaassen raapte toen vlug een oude aardappel op en mikte
hem precies op de neus van de dikke Frans. Pats ! Dat
kwam flink aan.
„Mond houden !" riep Jan Klaassen. „Wat ik vertel is
waar !"
Frans, die erg geschrokken was, wreef zachtjes over zijn
neus. Van pure angst deed hij zijn mond niet meer open.
Ook de andere jongens, die wat beduusd waren, zwegen,
zodat Jan Klaassen zijn verhaal kon voortzetten : „Het echte
harlekijntje heeft ontzettend lang geslapen, misschien
wel tachtig jaar of nog langer. Het zat toen in een oude
kast en niemand wist het, totdat Baas Friedolin, de beroemde houtsnijder, het slapende harlekijntje op een dag heeft
ontdekt. Zodra het harlekijntje in het daglicht kwam, is
het wakker geworden."
„Wat heeft dat harlekijntje daar in het boshuisje uitgevoerd?" vroeg een fijn stemmetje.
„Harlekijntje heeft domme streken uitgehaald, niets dan
domme streken.
Hij heeft het hele boshuisje op stelten gezet en toen is hij
gevlucht." „Oh" en „ah" weerklonk het van a lle kanten en
een paar jongens riepen: „Fijn !"
„Sapperloot ! Wat zeggen jullie daar?" riep Jan Klaassen
boos uit. „Fijn? Nou, dank je lekker. Brutaal was het, net
zo brutaal als jullie wipneuzen. En wat heeft Harlekij ntj e
niet allemaal uitgespookt ! Eerst is hij naar een dorp gevlucht - dat was Braniedorp - nadat hij een broek en een
bloesje van een paar jongens had weggenomen. Toen hee ft
hij zich als ganzenjongen verhuurd en de arme ganzen zo
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opgejaagd, dat ze half dood waren. Daarna heeft hij de
de brave schaapherder Hans en zijn broer Floris vreselijk
geplaagd en toen is hij weer weggelopen !"
„Fijn !" schreeuwden de jongens weer. Maar nu gooide
Jan Klaassen woedend weer een paar aardappels naar beneden. Pats pats ! Die waren raak.
„Dat is flauw !" riepen de jongens.
„Och kom, het was flauw van Harlekijntje om te ontvluchten", mopperde Jan Klaassen van boven af.
„En wat hij toen deed, was meer dan brutaal. Hij is achter
op de koets gesprongen van de Graaf van Zilverburg;
zo is hij meegereden naar een kasteel. Daar is hij in de
slagroom gevallen en toen is hij gaan slapen in het bed van
de hertog."
„Mooi zo !" riepen weer een paar andere jongens, maar toen
zei Jan Klaassen op dreigende toon: „Pas op, of ik sluit
jullie op !"
Ineens hielden de kwajongens hun mond. Jan Klaassen kon
weer verder gaan : „De goede Hertog August Erasmus logeerde toen bij Graaf van Marksveld, ter ere van een
bruiloft, die op 't kasteel gevierd werd. Harlekijntje heeft
daar als een dolle man rondgespookt. Het kleine gravinnetje Rosemarie, die ondertussen tot een heel knap meisje
is opgegroeid en gauw met een graaf zal trouwen, heeft uit
medelijden de kleine bengel verstopt en hem toen geholpen om te ontkomen."
„Hoera, fijn !" gilden de kinderen weer.
Toen werd Jan Klaassen woedend: „Drommel nog toe ! Dat
hadden jullie zeker ook gedaan?"
„Ja, ja," juichten ze, „laat hij maar hier komen. We zullen
hem wel helpen !"
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Even hield Jan Klaassen zich stil. De baas van de poppenkast, die achter het rode gordijn stond, veegde zijn gezicht
af met een vuurrode zakdoek. Hij ergerde zich groen en
geel. „Zo zijn nu kinderen. Ik trek maar van de ene kermis
naar de andere, kom op alle dorpsfeesten. En overal en
altijd als ik vertel: „Harlekijntje is gevlucht 1" dan roepen
die domme kinderen : „Fijn, fijn I" Een pak slaag verdienen ze, allemaal !"
„Jan Klaassen, vertel nu verder", riepen de kinderen voor
de tent ongeduldig.
Toen liet Bamberg de houten pop nog eens heen en weer
spartelen. Hij stak zelf zijn hoofd naar buiten en vertelde:
„Hoewel alle veldwachters naar hem zochten, lukte het
dat slimme Harlekijntje toch om te ontsnappen. Hij verstopte zich in de bergen in de buurt van het dorp Woudlust
en de schoolmeester heeft hem heel liefderijk bij zich in
huis genomen. Als dank heeft Harlekijntje niets dan kattekwaad uitgevoerd."
„Wat heeft hij gedaan?" Frans drong zich flink naar voren en
klets ! sloeg Jan Klaassen met zijn beentje op de neus van
Frans. „Au !" gilde Frans, maar de anderen riepen: „Wees
toch stil ! Wij wi llen horen hoe het verder gaat. Wat hee ft
Harlekijntje gedaan?"
„Niets dan kattekwaad; maar vooral hee ft hij Nicht Alida
in het schoolmeestersgezin ontzettend geplaagd. Die
Nicht Alida had horen zeggen, dat het met Harlekijntje
niet helemaal pluis was en toen is zij in de stad gaan vertellen, waar Harlekijntje te vinden was. De veldwachters zijn
toen dadelijk naar Woudlust gekomen om Harlekijntje
gevangen te nemen. Hertog August Erasmus had een hoge

beloning uitgeloofd voor degene die Harlekijntje te pakI0

ken kon krijgen."
„4 jee, hebben ze hem gevangen?"
„Stil toch jongens ! Hij is weer ontsnapt !"
„Hoera, hoera !"
Bamberg maakte zich hoe langer hoe bozer. De kinderen
juichten om 't hardst en de mensen van de andere kraampjes keken nieuwsgierig op. „Bij de poppenkast gaat het
weer vro lijk toe", zeiden ze.
„Stilte ! Anders vertel ik niet verder", riep Bamberg uit.
„o ja, hè toe, alstublieft, waar is Harlekijntje naartoe gevlucht?"
„Eerst is hij in de kerktoren geklommen; daar hee ft hij de
de klokken geluid, zodat alle dorpsbewoners dachten dat
er brand was. In de algemene verwarring heeft hij kans gezien om in de duisternis te ontsnappen."
„Hoera t Lang leve Harlekijntje !"
„Daar zal hij wel voor zorgen", mompelde Bamberg. „En
toen hee ft die rakker 't er eens goed van genomen : in het
jachtslot van de hertog heeft hij bijna alle rookworsten opgegeten met zijn vriendje Michiel, de geitenjongen.
Michieltje had Harlekijntje een schuilplaats gewezen in
het kasteel en toen Hertog August Erasmus eens onverwachts kwam logeren, hee ft Harlekijntje zich in een geheime schatkamer verstopt. Iedereen in het kasteel dacht,
dat er een spook was."
„0, wat moppig ! Ik wil ook eens voor spook spelen",
riep Frans uit.
„Ik ook, ik ook ! Dat lijkt me leuk !" konk het van a lle kanten. „Morgen gaan we spookje spelen I"
„Hoe heeft hij voor spook gespeeld?"
Bij het tentje praatten de kinderen allemaal door elkaar.

II

Bamberg bromde: „Zo dom ben ik niet, jul lie dat te verraden ! Wie voor spook speelt krijgt een pak voor z'n broek !
En nu stilte, alsjeblieft ! Wie praat kan een tik op z'n neus
krijgen."
Plotseling waren de kinderen muisstil en Bamberg vertelde verder: „Op het kasteel hebben ze einde lijk ontdekt
waar het spook was. Harlekijntje is toen zo bang geworden,
dat hij door een onderaardse gang ontvlucht is. Maar eerst
heeft de bengel nog een zware geldbuidel op de maag van
de hertog gegooid."
„Zat er geld in?" Frans sperde zijn mond wagenwijd open.
Bamberg mompelde : „Uilskuiken dat je bent ! Natuurlijk
zat er geld in ! Hoe zou de zak anders zo zwaar kunnen zijn?
Wie mij nog éénmaal in de rede valt, moet drie cent betalen !"
„Ik heb maar één cent", jammerde een klein meisje.
„Houd dan je mond ! Luister hoe het verder ging: Michiel
heeft Harlekijntje toen weer geholpen en weten jullie waar
hij terecht gekomen is?"
„Nee", riepen de kinderen.
„In Poortenburg."
„Wij moeten hem zien, wij willen hem zien !" joelden de
kinderen. Poortenburg lag in het dal, op een afstand van
ongeveer een uur lopen van Rijksdorp verwijderd.
,, Drommel nog toe ! Jullie blijven hier !" Bamberg was ontzettend geschrokken. Als alle kinderen weg wilden lopen, zou hij alleen overblijven, zonder een cent te hebben
verdiend.
„Nu is hij niet meer in Poortenburg", liet hij er vlug op
volgen.
„Wat jammer", riepen de kleine toehoorders teleurgesteld.
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„Waar is hij dan?” Frans drong zich weer naar voren tot
vlak bij het tentje, maar hij kreeg prompt weer een pets van
Jan Klaassen op zijn bol. Frans begon te huilen en te
jammeren: „Ik vertel het thuis hoor, dat Jan Klaassen mij
heeft geslagen !"
„Wees toch niet zo flauw !" De andere kinderen trokken
Frans, die weg wilde lopen, weer in de kring terug en de
man ging door met verte llen:
„In Poortenburg woonde een oude tuinman, Baas Helmers.
Hij had een prachtige tuin en kon Harlekijntje als tuinjongen heel goed gebruiken. Daar heeft Harlekij ntj e
toen een poosje gewoond, tot ik op een goede dag naar
Poortenburg kwam en vernam, dat Harlekijntje daar
woonde. Nu had de hertog een nog grotere beloning uitgeloofd; die wilde ik graag verdienen en daarom probeerde ik Harlekijntje te vangen en...".
„Foei !" Meteen vloog er een klomp door de lucht in de
richting van de poppenkast, hij sloeg een stuk van Jan
Klaassens neus af en kwam terecht op de buik van Bamberg.
Deze begon te razen en te tieren. Frits Dunbeen, die de
klomp gegooid had, riep verontwaardigd: „Waarom heb je
Harlekijntje ook willen vangen: dat was gemeen !"
„Dwaze jongen, die je bent !" De klomp werd weer teruggeslingerd, maar raakte Frits niet. Hij ving hem op, deed
hem weer aan zijn voet en riep overmoedig: „Van mij
krijg je lekker geen cent, omdat je Harlekijntje gevangen
hebt !"
„Domoor, ezelskop !" schreeuwde Bamberg. „Ik heb hem
toch niet gevangen. In Poortenburg woonde ook nog
Meneer Severijn, een groot violist, die op bijna alle muziekinstrumenten prachtig kan spelen. Hij hee ft Harle13

kijntje meegenomen, in een zwarte kist gestopt en naar het
boshuis teruggebracht !"
„Hoera! Dat is fijn ! Die Meneer Severijn is een aardige
man", juichten de kinderen. „En waar is Harlekijntje nu?"
vroeg Frans.
„In het boshuis."
„Nog altijd?"
„Ja, zeker, nu is hij heel bang geworden. Als hij nu door de
veldwachters gepakt wordt, loopt het slecht met hem af.
Dan wordt hij opgesloten."
„Hij moet maar in het boshuis b lijven", zeiden de kinderen.
„Néé, hij moet niet in 't boshuis blijven", riep Bamberg
boos. „Ik wil hem gevangen nemen. Hertog August Erasmus lijdt erg aan jicht. Weten jullie niet wat dat is? Nou,
als je jicht hebt, heb je overal pijn: in je benen, je rug, je
voelt het in al je botten. Om de pijn wat te vergeten zou
de hertog zo graag een grappenmaker om zich heen hebben. Daarom wil de hertog zo'n grote beloning geven aan
degene, die Harlekijntje voor hem kan vangen."
De kinderen keken elkaar aan. Als grappenmaker in het
slot van de hertog wonen, dat moet toch heer lijk zijn ! Een
beetje verwonderd vroegen ze toen:
„Gaat Harlekijntje er niet heen?"
„Wel nee ! hij denkt er niet aan. Hij is veel te bang voor de
hertog en blijft liever in 't boshuis bij Baas Friedolin en
Vrouw Annette."
„En .Meneer Severijn?"
„Die woont ook in 't boshuis. Hij is met Engelberta, de
dochter van Baas Friedolin getrouwd. Ze wonen daar
allen heel tevreden en gelukkig met elkaar en de hertog
kan Harlekijntje maar niet te pakken krijgen."
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Daar begrepen de kinderen niets van. Een hertog, die boswachters, veldwachters en ruiters tot zijn beschikking had,
kon Harlekijntje toch wel uit het boshuis laten halen, als
hij wist dat hij daar woonde.
Frans vroeg toen: „Maar waarom haalt de hertog Harlekijntje daar niet vandaan?"
„Omdat het boshuisje in een provincie staat, die toebehoort aan Johan Jacob Josef Jeremias XXXIX en deze
vorst is een vijand van de hertog. Johan Jacob Josef
Jeremias zegt: „Harlekijntje kan blijven waar hij is; Hertog
August Erasmus behoe ft hem niet te hebben."
„En Michieltje?" vroeg Mientje Noort met een fijn stemmetje. „Is die nog altijd geitenhoeder?"
„Wat zijn jullie toch dom !" De eigenaar van de poppenkast schudde bedenkelijk met zijn hoofd. „Het verhaal,
dat ik jul lie verteld heb, is gebeurd toen jullie nauwelijks
op de wereld waren. Michieltje is nu al heel groot, hij is
een wereldberoemde violist geworden. Meneer Severijn
heeft hem een bijzonder mooie viool cadeau gedaan en
hem zelf ook vioolles gegeven. Nu trekt Michiel van het
ene land naar het andere, hij gee ft concerten in grote
steden, hij speelt voor vorsten en koningen en..."
Opeens zweeg de verteller en de kinderen riepen : „En, en,
en wat toen?"
„Nee, dat begrijpen jullie niet ! Geven jullie nu maar elk
twee centen. Het verhaal is uit."
„Nee, nog niet !" Frans ging wijdbeens staan voor het
tentje en vroeg: „Ik wilde weten, of Harlekijntje nu ook zo
groot is geworden als Michiel."
„Leven de mensen in Woudlust nog?" vroeg Frits Dunbeen.
IS

„Ja zeker ! Nicht Alida zelfs ook nog".
„En met wie trouwt Gravin Rosemarie?" Een klein, blond
meisje, Agaatje Morgenrood, ging op haar tenen staan,
om tussen de grote jongens gezien te worden.
„De mooie, jonge Gravin Rosemarie trouwt met Graaf van
Zilverburg", vertelde Bamberg. „Hij is wel een beetje oud
voor haar, maar de hertog wil, dat zij met hem trouwt. Nu
haar ouders niet meer leven, is de hertog de voogd van
Rosemarie geworden en moet zij hem gehoorzamen."
Agaatje Morgenrood drukte haar schortje voor haar ogen
en barstte in tranen uit, bedroefd riep ze: „Arm, arm gravinnetj e !”
„0, hemel, waarom ga je daar nu om huilen ! Wat gaat jou
Gravin Rosemarie aan", riep Bamberg uit. „Voor de dag
met de centen."
Plotseling was er grote drukte en veel lawaai op het plein;
de mensen riepen: „Houdt hem, houdt hem !"
De kinderen draaiden zich vliegensvlug om en zagen, dat
een aap van de ene kraam op de andere sprong. Hij was uit
het circus ontvlucht.
„Houdt hem, houdt hem !" klonk het weer.
De aap zat op het dak van een linnen tent en grijnsde de
mensen aan vanaf zijn hoge zitplaats. De kinderen waren
direct de hele poppenkast met Jan Klaassen er bij, vergeten. Zij vergaten ook hun twee centen te betalen ! Ze holden naar de tent waarop het aapje zat. Tevergeefs riep
Bamberg de kinderen nog na: „De centen, de centen !"
Maar vóór de poppenkast was leeg en stil. Bamberg, geheel
onthutst, keek nog eens in de richting waarheen de kinderen verdwenen waren.
„Die akelige kinderen toch !" mopperde hij boos. „Al mijn
16

goeie geldje is naar de maan."
Hij probeerde de aandacht van de kinderen weer te trekken door hard met een bel te luiden : „Tingeling, tingeling,
tingeing !" Het gaf niets. De kinderen kwamen niet meer
terug. In de verte hoorde Bamberg nog hun gejoel. De aap
had zich nog niet laten vangen en vluchtte steeds verder
van het kermisplein vandaan. Bamberg liet zijn bel nog
eens galmen, maar het hielp niets. De kinderen vonden
het avontuur met de aap veel spannender dan het verhaal
17

dat Bamberg had verteld. Trouwens, ze hadden zijn verhaal
niet eens geloofd. „Het is niet waar !" zeiden ze. „Hij heeft
ons iets willen wijsmaken. Levende Jan Klaassens bestaan
niet !"
Alleen Agaatje Morgenrood kwam nog terug naar de poppenkast om haar centjes af te geven. Maar toen had Barnberg alles al afgesloten en opgeborgen. Hij was woedend
en hij zei bij zich zelf: „Het is allemaal de schuld van dat
onnozele, levende Harlekijntje ! 0 ! als ik hem ooit te pakken krijg, dan... !"
Er bestond werkelijk een levende Jan Klaassen en Bamberg
had de kinderen een ware geschiedenis verteld.
Al geloofden de kinderen het niet, het was toch echt gebeurd !
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II

IN HET BOSHUIS
Even over de grens van het land waar Hertog August
Erasmus regeerde, lag een klein huisje in het bos. Het zag
uit op een grote wei, omringd door reusachtige eeuwenoude dennen. In dat huisje woonde Baas Friedolin, de
houtsnijder van de Jan Klaassenpoppen, zijn vrouw Annette en hun dochter Engelberta met haar man, Meneer
Severijn.
Het was precies zoals de man van de poppenkast in Rijksdorp aan de kinderen had verteld.
Op de avond van diezelfde dag zat de hele familie bijeen op
het grasveld. Zij luisterden allen aandachtig naar het mooie
vioolspel van Michieltje, die tegen een boom geleund
stond te spelen. Naast hem zat Harlekijntje, de echte levende Jan Klaassen.
Michieltje was nu geen klein jongetje meer zoals vroeger,
toen Meneer Severijn hem had meegenomen. Hij w4s nu
een flinke, slanke jongeman geworden. De mensen kenden hem als de beroemde violist Michaël. Maar thuis, in
het boshuisje, was hij nog voor allemaal 'Michieltje'.
Als Michieltje concerten had gegeven in feestzalen en
vorstelijke kastelen en daarna weer thuis kwam in het
boshuis, was zijn eerste groet altijd voor Harlekijntje,
want Harlekijntje liep hem steeds een heel eind tegemoet.
Harlekijntje was nog altijd dezelfde ondeugd van vroeger. Dikwijls als men er over praatte hoe flink Michieltje
groeide, begon hij te mopperen dat hij zo klein bleef. Maar
Michieltje lachte hem uit en zong plagend:
I9

„Al ben je nu groot of klein,
Mijn vriendje moet je altijd zijn.”
En Harlekijntje antwoordde dan telkens:
„Al blijf ik ook een deugniet,
Michieltje vergeet ik zeker niet !"
Al was Harlekijntje nog zo overmoedig en al voerde hij nog
zulke dwaze streken uit, zodra Michieltje op zijn viool
speelde, werd hij opeens zo stil als een muisje en zat erbij
alsof hij in de kerk was.
Maar Michieltje speelde ook wonderlijk mooi ! Meneer
Severijn, die zélf een bekende musicus was, zei: „Michiel
speelt, alsof je het woud hoort ruisen, de beek kabbelen
en de vogels zingen. Zoals hij, speelt er niemand op de
hele wereld."
En op deze avond van heldere maneschijn speelde Michiel-tj e mooier dan ooit. Deze middag was hij thuis gekomen
en Harlekij ntj e was hem, zoals altijd, tegemoet gelopen.
Maar dadelijk had Harlekijntje gemerkt, dat er iets aan
haperde.
En toen Michieltje speelde, had de kleine deugniet bij
zichzelf gedacht: „Och, wat is Michieltje bedroefd !"
„Zo heeft hij nog nooit gespeeld", zei Meneer Severijn tot
zijn vrouw Engelberta.
De tranen stroomden haar over de wangen. Als regendruppeltjes vielen zij zachtjes op haar schoot. ,,Och," dacht zij
evenals Harlekijntje, „Michieltjee treurt."
Toen Michiel eindelijk de strijkstok liet zakken, kon je
de grashalmpjes horen trillen, zo stil was het in het bos.
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Een poosje bleef de familie Friedolin zwijgend op het grasveld zitten. Toen begon Michiel te verte llen van zijn reis,
van de grote steden, waar hij concerten had gegeven, van
de kastelen en hun deftige bewoners. Einde lijk zei hij
„Bij de vorst van Wolkenburg heb ik ook gespeeld en weet
je wie ik daar gezien heb, Harlekijntje?"
„De hertog !" antwoordde Harlekijntje. Hij viel bijna van
schrik achterover, want voor Hertog August Erasmus,
die hij als spook erg aan 't schrikken had gemaakt, en die
nog altijd veldwachters uitstuurde om te zien of Harlekijntje misschien de grens over liep, was hij nog steeds
doodsbang.
„Nee," zei Michieltje met bedroefde stem, „de hertog niet,
maar de mooie, jonge Gravin Rosemarie was er wel. Zij
gaat over een poosje trouwen met Graaf van Zilverburg."
Nu stond Harlekijntje toch werke lijk paf. Dat was te veel
voor zijn kleine hersentjes om te begrijpen. Dat het lieve
gravinnetje, dat hem als kind geholpen had om te vluchten,
nu met de oude Graaf van Zilverburg ging trouwen, dat
ging boven zijn petje.
„'t Is niet waar !" riep Harlekijntje uit.
„'t Is echt waar !" zei Michieltje en weer klonk het alsof hij
erg bedroefd was.
„Dom, dom !" Harlekijntje gooide uit woede zijn beentjes
in de hoogte.
„Dom, wat is dom?" vroeg Michieltje.
„Zij is dom, heel dom, oliedom !" krijste Harlekijntje.
Michieltje werd kwaad. „De mooie Rosemarie is niet
dom. Maar ze moet met Graaf van Zilverburg trouwen,
want Hertog August Erasmus, die haar voogd is, wil het."
„Och wat !" Harlekijntje maakte drie buitelingen en toen
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sloeg hij hard met zijn vuisten op de grond. „Ik maak de
hertog weer aan 't schrikken, ik ga als spook op zijn maag
zitten, hi... hi... hi..."
Als een wilde dolleman sprong Harlekijntje in 't rond en
Michieltje dreigde: „Pas jij maar op. De hertog heeft
weer last van jicht, overal heeft hij pijn. Hij heeft juist
weer aangekondigd, dat hij jou als hofnar wil hebben.
Wie je vindt, moet je gevangen nemen."
„Och, ik ga toch niet naar hem toe !" brulde Harlekijntje.
„Dan moet je ook niet altijd zo dicht bij de grens komen",
zei Meneer Severijn. „Daar bouwen ze nu al een wachthuisje en pas op, als ze je snappen !" Dat verhaal maakte
indruk. Voor de hertog en al zijn veldwachters was hij
doodsbenauwd. Van nature was Harlekijntje eigenlijk een
kleine zwerver, die het heerlijk vond overal rond te dolen
in de wijde wereld, maar sinds hij al die avonturen beleefd
had, waarover de man met de poppenkast in Rijksdorp
vertelde, waagde hij het niet meer, ver van het boshuis
weg te gaan. En wanneer iemand maar de naam van de
hertog noemde, kreeg Harlekijntje al buikpijn van angst.
Door het gesprek over de hertog, had Harlekijntje helemaal het verdriet van zijn grote vriend vergeten, maar toen
Meneer Severijn uitriep : „Speel nu nog iets tot besluit !"
en Michieltje zijn viool zo in-bedroefd liet zingen, werd
Harlekijntje er akelig zijn. Zijn klein Jan Klaassenhartje
brak haast van verdriet en bij het goedenachtzeggen was
hij er nog helemaal stil van. In het boshuisje waren niet
erg veel kamers. Michieltje, die op zijn reizen gewend was
overal vorstelijk te logeren, moest, wanneer hij thuiskwam,
het vroegere jongenskamertje samen met Harlekijntje delen.
Michieltje deed dat graag. Als kind had hij bij een boer
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op stro moeten slapen en toen had hij niets anders bezeten
dan een broekje en twee hemden. Daaraan moest hij altijd
denken, als hij in het boshuisje kwam. Nooit kon hij vergeten, dat hij door Harlekijntje Meneer Severijn had leren
kennen, die van hem een groot musicus had gemaakt.
„Mijn dierbaar boshuis !" zei hij dikwijls. Ook vandaag ging
hij naar 't jongenskamertje boven. Het lag onder het dak,
en de volle maan scheen precies door het kleine raampje.
Het was niet nodig om licht aan te steken. Bij het maanlicht zag Michieltje dat Harlekijntje erg bedroefd keek en
Harlekijntje zag het van Michiel.
Geen van beiden durfden ze met vragen te beginnen. Eingelijk slaakte Harlekijntje een diepe zucht en vroeg:
„Michieltje, wat heb jij?"
„Harlekijntje, wat heb jij?"
„Nee, ik heb het 't eerst gevraagd !" riep Harlekijntje uit
en duikelde kopje over zijn bed en kwam precies op
Michieltjes maag terecht.
„Ik heb maagpijn !" gilde hij. „Au! wat ben je zwaar !"
Toen gleed Harlekijntje tot op de rand van het bed en herhaalde zijn vraag: „Michieltje, wat heb je?"
„Mijn hart doet pijn", antwoordde Michieltje.e.
„Waarom doet het pijn? Zit er iets akeligs binnenin?"
„Ja, er zit iemand in, die gauw met een ander gaat trouwen."
„o," riep Harlekijntje, „ik weet wie het is : Rosemarie !"
„Ja, Gravin Rosemarie", Michieltje zuchtte diep. En toen
vertelde hij, dat hij het mooie gravinnetje op het kasteel
had ontmoet en dat hij haar niet had durven aanspreken.
Maar toen had zij hem op een keer heel zacht gevraagd:
„Is Michaël, de beroemde violist, niet Harlekijntjes
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Michieltje?" Ze waren daarna heel intieme vrienden geworden. Hij had haar van het boshuis en Harlekijntje
moeten vertellen en ze waren allebei zo gelukkig geweest
samen. Plotseling echter was Hertog August Erasmus gekomen met Graaf van Zilverburg en onmiddellijk werd
de verloving gevierd. Er werd bij de verloving verteld, dat
de bruiloft over drie weken zou plaatshebben. Michiel
had daarna zijn vriendinnetje nog éénmaal gezien; hij
had toen viool gespeeld. Zij had er bij gezeten met een
diep bedroefd gezichtje, terwijl de tranen over haar wangen
stroomden. „Sinds die dag klaagt mijn viool altijd wanneer
ik speel," zei Michieltje, „en de mensen, die naar mij
luisteren moeten huilen om de klagende tonen van dit
mooie instrument, dat Meneer Severijn mij heeft gegeven."
„Ik ga als spook naar de hertog", zei Harlekijntje. Hij trommelde woedend met zijn vingertjes op de deken. Maar
Michiel zei kalm: „Dat geeft niets, Harlekijntje. Die lieve
Rosemarie zal Mevrouw de Gravin van Zilverburg worden
en ik blijf eenzaam en alleen achter met mijn grote verdriet."
Harlekijntje snikte. Hij had zo'n medelijden met zijn
vriend en hij zei:
„Michieltje, ik zal je helpen."
„Hoe dan, Harlekijntje?"
„Ja, hoe?" Als Harlekijntje dat maar dadelijk geweten
had ! „Ik schaak Rosemarie ! Ik ga haar stiekem uit het
kasteel weghalen !" riep hij triomfantelijk uit.
„Dan moet je eerst zien in het kasteel te komen en dat
is moeilijk. Daar zijn veel schildwachten en honden, waar
je langs moet. En dan moet je weten dat de hertog overal
Jan Klaassenpoppen laat opstellen, die er net zo uit zien
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als jij en daaronder staat: „Wie een levende Jan Klaassen
vangt, die er precies zo uit ziet als deze, krijgt honderdduizend gulden."
„Ha!" Harlekijntje sperde zijn mond nu wagenwijd open
„Dat is te veel !" schreeuwde hij.
„Ja, veel is 't zeker en nu kan je je ook voorstellen, hoe
graag de mensen je zouden willen vangen."
Harlekijntje knikte bedroefd. Dat was toch wel heel erg.
Hij herinnerde zich dat onlangs die lelijke bakker uit
Braniedorp langs het boshuis was komen rijden en geroepen had : „Kom eens hier, Harlekijntje, dan mag je een
eindje meerijden !" Ja, en bijna was hij voor dat verleide lijke
aanbod bezweken. Och jee, dan was hij er lelijk ingelopen !
„Maar waar haalt de hertog dan al die poppetjes vandaan?"
vroeg hij plotseling. „Baas Friedolin heeft ze a llemaal zelf
gemaakt." Michieltje streek hem liefkozend over zijn armpjes. „Alle eigenaars van poppenkasten hebben bij hem
nieuwe Jan Klaassens besteld; en toen heeft de hertog die
poppen weer voor heel veel geld opgekocht !"
„Ik b lijf in het boshuis en doe geen stap meer buitenshuis."
„Ja, of je gelijk hebt."
„Maar Rosemarie !" Plotseling moest Harlekijntje weer
aan haar denken en hij riep uit : „Ik zal je toch helpen !"
„Nee, mij kan niemand helpen", klaagde Michieltje.
„En mijn viool zal voortaan niets anders doen dan huilen,
altijd maar huilen !"
„Nee," zei Harlekijntje weer, „hoe weet ik nog niet, maar
ik zal je helpen. Vannacht zal ik wel iets bedenken."
Harlekijntje ging toen weer naar zijn eigen bedje. Want
telkens als hij over iets moest nadenken, wilde hij het
liefst in bed liggen of buiten onder de dennen. Veel dacht
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Harlekijntje echter niet na. Wanneer hij in bed lag en zei:
„Ik moet er nog eens over denken", dan hoorde je enige
minuten later een geweldig lawaai: Harlekijntje sliep en
snurkte !
Deze nacht bleef het doodstil in het kleine kamertje. Af
en toe zuchtte Michiel enige malen diep en dan stak Harlekijntje zijn neus onder de dekens en zuchtte ook.
Ten slotte viel Michiel in slaap. Harlekijntje bleef klaar
wakker. De vo lle maan scheen vriende lijk door het kleine
venster. Ach, wat jammer dat er in deze mooie nacht geen
goede inva llen bij Harlekijntje wilden opkomen. Hij lag
maar te piekeren hoe hij Michiel zou kunnen helpen. Hij
kon het in zijn bed niet meer uithouden. Heel stilletjes
klom hij door het raam naar buiten en even later zat hij in
de heldere maneschijn op het dak van het boshuisje. Wat
een prachtig uitzicht had hij hier ! De maan bescheen de
mooie hoge dennen, verlichtte het grasveld voor het huis
en de bomen ruisten zo geheimzinnig. Harlekijntje kon
van het dak af ook de drie wegen afzien, die van Lindendorp, Schoonoord en Braniedorp naar het boshuis
voerden.
Op de weg naar Braniedorp liep een man. Wat gek ! De
man liep een beetje krom, bleef telkens stilstaan en keek
om zich heen, alsof hij iets in de zin had en zich niet erg
op zijn gemak voelde. „Waarom zou Fok niet blaffen?"
vroeg Harlekijntje zich al af en meteen kwam Fok al aanrennen: „Waf, waf, war, blafte hij luid. De man wierp
hem iets toe en hap, Fok ving het op. Warempel, het leek
net een grote worst. En Fok vergat te blaffen.
„Nu, dat is ook een mooie bewaker", dacht Harlekijntje.
Hemel ! wat zou er nu gebeuren?
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Harlekijntje ging van schrik plat op het dak liggen. Hij zag
dat de man heel voorzichtig naar het boshuisje sloop, een
ladder nam, en die precies tegen het open dakraampje
zette, waar Harlekijntje zojuist door gekropen was. Duivels
nog aan toe ! Die man was Stomme Hans, de schaapherder
uit Braniedorp ! Vroeger, op zijn avontuurlijke reizen,
waarvan Bamberg de kinderen van Rijksdorp had verteld,
had Harlekijntje die schaapherder erg geplaagd. En nu
wilde Stomme Hans hem vast en zeker komen stelen,
Harlekijntje twijfelde er geen ogenblik aan !
„Nu, dat zal hem slecht bekomen", zei Harlekijntje bij
zichzelf.
Hij liet zich heel zachtjes langs het dak glijden en net toen
Hans door het venster verdwenen was, duwde hij de ladder omver en begon moord en brand te schreeuwen „Help,
help, Michieltje, Michieltje, help !"
Hans, die al in het kamertje was, schrok. Hij hoorde het
gegil en zag plotseling, hoe iemand uit bed oprees, die
veel groter en sterker was dan Harlekijntje.
Michieltje hoorde Harlekijntjes geschreeuw, zag de
vreemde man in de kamer en nam, zonder zich lang te bedenken, een stoel waarmee hij Hans begon af te ranselen.
Harlekijntje had ondertussen op het dak een plank gevonden. Hij zette die in het kozijn, gleed er langs tot in de
kamer en klits, klets, gaf hij Hans een geducht pak slaag
op zijn broek.
Hans wist niet wat hem overkwam; hij wilde vluchten,
want dat zijn boze plannetje mislukt was, had hij nu wel
begrepen. Maar door het lawaai boven, waren de andere
bewoners van het huis ook wakker geworden. Half slaperig
kwamen zij de trap op strompelen. Juist toen zij boven ge27

komen waren, had Hans zich los weten te maken en het
venster bereikt...
Mispoes ! De ladder was weg !
Hans viel met een harde plof van boven naar beneden.
Met zijn neus kwam hij in iets nats terecht. Het was de
rode verf van Baas Friedolin, die daar op de vensterbank
stond. Hij moest weer een heleboel harlekijntjes verven
en daarom had hij juist dit keer veel verf in een ondiepe
schotel klaargezet.
Bah, wat rook en smaakte dat vies ! Stomme Hans stond
kreunend op. Hij sloeg wat zand van zich af en spuwde op
de grond; twee sterke handen grepen hem plotseling beet.
Baas Friedolin en Meneer Severijn hadden hem te pakken
gekregen. Michieltje was er intussen ook bij gekomen met
Harlekijntje, die Hans met zijn stok begon te ranselen, alsof hij een kleed aan het uitkloppen was.
Toen was Stomme Hans op eens niet meer stom. Hij
schreeuwde moord en brand en smeekte om weer vrij gelaten te worden, daarbij wrong hij zich in a llerlei bochten.
Maar Harlekijntje huppelde om hem heen en gaf zijn stok
geen ogenblik rust. Ten slotte vroeg Meneer Severijn met
strenge stem: „Wat had jij wi llen stelen?"
„Mij !" Klits, klets ! „Mij, mij !" riep Harlekijntje uit. „Dat
is Stomme Hans, die mij wilde stelen... !"
Toen sloeg Hans beschaamd zijn ogen neer. Hij vertelde
met een klagende stem, dat Hertog August Erasmus een
som geld had uitgeloofd; hij had dat geld willen verdienen
en was nu gekomen om Harlekijntje te stelen. Bamberg,
die hem had opgestookt, had hem verklapt, waar Harlekijntje sliep.
„Nu, dat is een mooie geschiedenis !" riep Baas Friedolin
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uit. „Zo lang ik hier woon, is hier nog nooit zo'n slecht
mens geweest."
„Ik ben niet slecht, au, au !" gilde Hans, want Harlekijntje
sloeg er nog lustig op los. Toen hield Michieltje Harlekijntj es hand tegen en zei : „Nu hee ft hij genoeg. Onze vorst
Johan Jacob Josef Jeremias zal van het hele voorval op
de hoogte worden gebracht en ook voor Boer Strokop in
Braniedorp zal het niet verzwegen worden, dan krijgt
Hans al straf genoeg."
Hans kreeg het erg benauwd en diezelfde Hans, die anders
op één dag nauwelijks drie woorden sprak, smeekte nu
met klagende stem en vroeg dringend of men hem niet
wilde verraden, dan zou hij Harlekijntje steeds en overal
beschermen, als hij eens in gevaar zou verkeren.
Stomme Hans was zo aan 't jammeren, dat Harlekijntje uit
puur medelijden ook vreselijk begon te huilen. „Laat hem
weer vrij," smeekte hij ook, „alsjeblieft, laat hem weer
gaan !"
„Nu, wat mij betre ft kan hij oprukken", mompelde Baas
Friedolin. Meneer Severijn vond het ook goed en Engelberta klopte Harlekijntje goedkeurend op zijn schouder
en zei: „Dat is aardig van je Harlekijntje, dat je Hans weer
vrij wilt laten."
Toen mocht Hans weer naar huis terugkeren. Er werd
hem beloofd, dat hij niet aangeklaagd zou worden en
Hans herhaalde uitdrukke lijk, dat als hij eens in de gelegenheid kwam om Harlekijntje te redden, hij het zeker
zou doen. Hans en Harlekijntje schudden elkaar ten slotte
hartelijk de hand en daarna strompelde Hans weg.
De bewoners van het boshuis zochten hun bed weer op,
ook Harlekijntje kroop in bed. Met wijd open ogen bleef
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hij liggen. Opeens had hij iets verzonnen, waarmee hij
Michieltje zou kunnen helpen. Maar 't was heel moei lijk
te volbrengen; 't zou een zware opgave voor hem zijn,
misschien wel té zwaar voor een harlekijntje...
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III

HARLEKIJNTJES BRIEF
Bamberg, de man van de poppenkast, was nog steeds woedend, dat de kinderen van Rijksdorp zonder te betalen van
de poppenkast waren weggelopen. Hij wilde niet langer in
Rijksdorp b lijven. Nog vóór de kinderen de volgende morgen waren opgestaan, was Bamberg met zijn poppenkast,
die hij op een ezelwagen had geladen, vertrokken. Niemand wist waarheen, niemand had hem zien vertrekken.
De mensen waren verbaasd dat hij zo maar van de kermis
was verdwenen, maar de kermispret was er niet minder
om. De kinderen besteedden nu hun geld in de draaimolen
en dat was ook fijn !
Ondertussen reed Bamberg met zijn ezelwagentje naar het
kasteel, waar de mooie Gravin Rosemarie woonde. Graaf
van Zilverburg had een bode uitgezonden om Bamberg te
vragen direct naar het slot te komen. Met pracht en praal
zou de bruiloft gevierd worden. De hertog zou er ook bij
aanwezig zijn, en om zijn gasten wat te amuseren, meende
Graaf van Zilverburg, dat een poppenspel wel voor een
vrolijke afleiding zou zorgen.
Over acht dagen zou het huwelijk plaats vinden. De lieve
Rosemarie liep heel alleen door het bos, dat zich ten oosten
van het kasteel ver uitstrekte. Zij vond het vrese lijk, dat
zij met de oude graaf moest trouwen, terwijl zij zoveel
hield van de violist Michaël. „Ach," dacht Rosemarie,
„ was er maar iemand, die mij zou kunnen helpen ! Ik ben
zo moederziel alleen op de wereld !" Zij ging op een omgewaaide boomstam zitten en begon te huilen.
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Toen kwam er een kleine wandelaar langs, die een vro lijk
liedje zong:
„Ik ben een kleine trekker,
ik zwerf door veld en bos,
geen bed is er zo lekker,
als 't zachte, groene mos
trala, tralala!
Ik speel op mijn viool
en zing een lied erbij
Ik hoef niet meer naar school
Ik voel mij heerlijk vrij !
trala, tralala!
Om heel beroemd te worden,
ga ik naar 't boshuis toe !
Dan komt het vast in orde
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al weet ik nog niet hoe !
trala, tralala!"

Opeens ontdekte de zanger het mooie gravinnetje tussen
de boomstam en hij vroeg met medelijden in zijn stem:
„Waarom huil je, lief meisje?" „Ik heb zo'n verdriet", antwoordde Rosemarie.,,Maar zeg eens, waar ga jij heen? Waarom zong je van het boshuis? Wat wil je daar gaan doen?"
„Och," antwoordde het zwervertje, „het spijt mij zo, dat je
zo'n verdriet hebt, mooi gravinnetje ! Maar wacht ik zal je
wat vertellen ! Ik ga naar een huis in het bos, dat net over
de grens van het land ligt, daar woont Meneer Severijn,
die alle violen prachtig kan stemmen. Mijn viool ga ik
hem nu brengen. Michaël, de beroemde violist, woont
daar ook. Ik zal hem vragen, of hij mij net zo mooi viool
wil leren spelen als hij. En als ik het dan kan, kom ik
terug en zal ik wat voor je spelen, dan word je weer vrolijk
en kan je weer lachen."
Rosemarie zuchtte nu nog veel meer, toen ze deze woorden hoorde en opnieuw stroomden de tranen over haar
wangen. De jongen vond het vrese lijk zielig en dacht bij
zich zelf: „Ik zal gauw doorlopen; dan wordt mijn viool
des te eerder gestemd en kan ik weer vlug terug om het
arme meisje te komen troosten." Direct ging hij er vandoor om maar snel in 't boshuis te komen. Hij liep als een
haas weg en toen hij op de grote straatweg een postkoets
zag voorbijrijden, sprong hij er achterop en dacht: „Zo
kom ik zeker vandaag nog in het boshuis aan."
Toch duurde het wel wat langer. De koets stond een hele
poos stil bij een herberg; pas de volgende dag kwam hij in
Braniedorp. Daar vroeg hij de eerste de beste, die hij ont33

moette naar de weg, die naar het boshuis leidde. Toevallig
was het juist Stomme Hans, aan wie hij de weg vroeg.
Maar Hans riep uit: „Ik zeg het niet; ik heb beloofd Harlekijntje te beschermen." Dreigend hief hij zijn lange herdersstaf in de hoogte.
De jongen dacht: „Die schaapherder is zeker gek !" Hij liep
weg zo hard hij kon.
Zo kwam hij nog vlugger aan de grens dan Hans wel dacht.
Omdat hij zo'n vaart had, liep hij hard langs de schildwacht, voordat deze er nog op bedacht was, wie die kleine
zwerver wel kon zijn.
Op het geroep van de schildwacht kwam er een tweede
wachter uit het huisje te voorschijn en met z'n beiden
riepen ze om 't hardst: „Hei daar, niet weglopen !" Maar
de jongen was al bij het boshuis aangekomen.
Op het grasveldje was Harlekijntje aan het kopje duikelen,

het ging fijn ! Enigszins verbaasd bleef de vreemde jongen staan en opeens sloeg Harlekijntje met een been tegen
zijn neus.
„Au!" riep de kleine bezoeker en wreef over zijn neus.
„Au !" gilde ook Harlekijntje en stopte de voet in zijn eigen
mond. Zij keken elkaar aan en vroegen tegelijkertijd:
„Wie ben je eigenlijk?"
Harlekijntje, die nu wist dat het beter was niet aan vreemden te zeggen, dat hij een echte Jan Klaassen was, grinnikte
maar een beetje. De kleine zwerver antwoordde echter:
„Ik heet Jorge en ik zou graag de heren Severijn en Michaël
spreken."
„O !" zei Harlekijntje, „waar kom je vandaan?"
„Van heel ver", zei Jorge. „Maar hoor eens, een paar weken geleden heb ik een man met een poppenkast gespro34

ken, hij had poppen, die er precies zo uitzagen als jij !"
„0 !" zei Harlekijntje weer en zette een afschuwelijk lelijk
gezicht.
„Echt dom van je, dat je niets anders gezien hebt !"
„Zeg eens, wat ben jij een kleine, brutale vlerk !" riep Jorge
verontwaardigd uit. „Je vindt mij dom en ik ben nog wel
tweemaal zo groot, en minstens éénmaal zo knap als jij.
En ik heb ook van alles gezien; gisteren heb ik bij voorbeeld nog het mooie Gravinnetje Rosemarie gezien. Ze
zat in het bos te huilen en vertelde, dat ze zo'n verschrikkelijk groot verdriet had. Nu, ben ik nog dom?"
Harlekijntje gaf geen antwoord. Hij ging languit stokstijf
op de grond liggen en begon met z'n ogen te draaien. Jorge werd doodsbang. Hij wilde gauw naar het huisje ho llen
om hulp te halen, want hij dacht dat het kleine ventje onverwacht op het grasveld zou sterven.
Maar Harlekijntje kwam plotseling weer overeind en riep:
„Blijf hier en spreek geen woord over Rosemarie."
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„0, jeminee,” dacht Jorge, „arme jongen ! Ik moet wel over
Rosemarie spreken."
Harlekijntje begon zo vreselijk te huilen, dat iedereen in
het boshuis hem kon horen. Michieltje en Engelberta
kwamen al aangelopen; ze dachten zelfs, dat de vreemde
jongen Harlekijntje iets gedaan had. Michieltje begon
Jorge al een flink standje te geven. Maar toen riep Harletje uit: „Hij heeft mij niets gedaan ! 0, o, mijn buikje !"
Engelberta tilde hem voorzichtig op, droeg hem naar binnen, legde hem in bed en het dwaze Harlekijntje riep al
maar door: „Ik heb zo'n buikpijn, o, mijn buikje, mijn
buikje !" Maar het was niet zijn buikje, maar zijn arm Jan
Klaassenhartje, dat hem uit medelijden zo'n pijn deed. Hij
wilde zo graag Michieltje en Rosemarie helpen en wist
ook hoe hij dat zou kunnen doen, maar het was moeilijk,
heel moeilijk.
Harlekijntje lag in bed en huilde. Jorge zat beneden en begon op zijn viool te spelen. Het klonk prachtig door het
hele huis heen. Daarna nam Michaël ook zijn viool. Wonderlijk zacht en teer klonk het vioolspel in het stille huis.
Harlekijntje hoorde het ook; hij gleed uit zijn bed en ging
voor Michieltjes schrijftafel zitten. Michiel moest dikwijls
brieven naar allerlei plaatsen in de wereld sturen en hij had
dus een massa postpapier. Harlekijntje zocht het allermooiste uit. Sinds hij in Woudlust een poosje op school
was geweest, kon hij een beetje schrijven. Nu begon hij een
brief te schrijven. Op, neer, schots en scheef: de letters
stonden er als halmen op een roggeveld als het net flink
heeft gehageld. Met monsterachtig grote letters zette
Harlekijntje ten slotte zijn naam er onder en de brief was
klaar. Wel waren er veel inktvlekken op ! Maar wie gaf daar
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wat om? Harlekijntje in ieder geval niet. Hij stopte de
brief in een enveloppe en verborg hem in zijn bloesje.
Toen ging hij op Jan Klaassenmanier de trap af, duikelde
kopje en was in een ommezien beneden.
Daar de gehele familie luisterde naar het vioolspel van
Michiel, lette niemand op Harlekijntje. Hij rende direct
het huis uit en holde door het bos over de Braniedorperweg. Toch hield hij zich in de struiken verborgen; en toen
hij stemmen hoorde, klauterde hij gauw in een hoge den.
Vandaar uit kon Harlekijntje het nieuwe wachthuisje zien;
twee grenswachters zaten voor de deur. Zij zaten samen te
praten en keken steeds naar rechts en naar links, opdat niemand hun vandaag nog zou ontsnappen.
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Harlekijntje nam de brief, wikkelde hem om een steen, die
hij had meegenomen, knoopte zijn zakdoek er omheen en
wierp het pakje vlak voor de voeten van de grenswachters.
Plof! Het pakje viel precies voor hen neer. Zij keken onthutst rond, want ze hadden niemand gezien. Harlekijntje
was vlug halverwege de boom naar beneden gegleden. Net
kon hij de twee mannen nog bespieden. Zij maakten de
knoop los, vonden de brief en lazen:
„An hertoch aukuust eerassmuss fan Harlekijntje."
„Drommels !" riepen beiden. „Dat is weer een domme
streek van hem !"
Daar Harlekijntje de enveloppe niet had dichtgeplakt,
konden ze ook de inhoud van de brief lezen.
„Meneer hertoch ik Harlekijntje wil bei jau komen en
feel kunnssten ferdonen alls Grafin Roosemarie trauwen
mach met mijne Frint Migieltje en ik sal ok niest wegflugten aleenn alls 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."
„Tjonge, jonge, is dat nu een echte brief, of wil hij ons een
poets bakken?" vroeg een van de grenswachters. De andere
mompelde: „Hm, hm, zo'n malle brief is anders wel iets
voor Harlekijntje."
En toen, met de vingers tegen de neus, overlegden ze met
elkaar of ze de brief aan de hertog zouden geven.
„Ja", zei de ene.
„Nee", riep de andere.
„Niet doen", antwoordde de eerste.
„Wel doen", stelde de tweede nu voor.
Toen riep de eerste weer ja en de tweede zei nee en ten
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slotte namen ze een lang en een kort stuk hout en trokken.
De eerste trok het lange stuk en toen kwam 't pas bij hen
op, dat ze nog niet eens hadden uitgemaakt, of het korte
of het lange stuk hout la' beduidde.
Zo kibbelden ze nog een poosje lustig voort en misschien
waren ze het nooit eens geworden, als niet juist Boer Strokop uit Braniedorp langs was gekomen. Beide wachters
dachten, dat hij een bijzonder knappe man was. Ze lieten
hem de brief zien en vroegen: „Heeft Harlekijntje dat geschreven?"
De boer nam de brief, las hem aandachtig over, éénmaal,
tweemaal, want lezen ging hem niet zo gemakkelijk af.
Einde lijk met zijn vinger tegen zijn voorhoofd, keek hij de
de beide mannen mede lijdend aan en zei: „Daar staat toch
Harlekijntje onder, dan moet hij de brief toch geschreven
hebben !"

„Maar," riep één van de grenswachters uit, „wanneer iemand ons nu eens voor de gek wilde houden?"
„Maar er staat toch Harlekijntje onder !" Boer Strokop
lachte; het konk alsof men op een oude trom sloeg. „Wat
zijn jullie toch dom ! Zo slecht als deze brief geschreven is,
nee, die kan van niemand anders zijn dan van Harlekijntje",
riep hij. Och hemel, de boer kon zelf nauwelijks schrijven !
Toen geloofden de grenswachters toch ook, dat Boer
Strokop wel gelijk kon hebben en ze spraken af, dat een
van hen de brief aan de hertog zou brengen. De oudste zei:
„Het spreekt vanzelf dat de oudste dat moet doen."
„Nee", riep de boer uit, „dat moet de jongste doen, hij heeft
de vlugste benen !"
Weer zagen ze in, dat Boer Strokop toch buitengewoon
knap was. De dikke boer grinnikte van plezier. Hij beloof39

de, dat hij hun spoedig een ham zou sturen, zo gevleid
voelde hij zich door de woorden der grenswachters.
De jongste wachter liep nu met de boer naar Braniedorp.
Strokop wilde hem wel een kar lenen, zodat de brief wat
vlugger bij de hertog zou aankomen. De jonge man liep
zo vlug door, dat de dikke boer haast niet mee kon komen
en onderweg bedacht hij, dat het toch wel beter was geweest, als de oudste maar de brief had gebracht.
Harlekijntje hoorde niets van dat alles, hij zag a lleen maat,
dat de grenswachter erg hard liep en zijn arm Jan Klaassenhartje sidderde van angst. Naar de hertog gaan, voor wie
hij zo verschrikke lijk bang was ! Het was toch werke lijk
ontzettend !
Diep bedroefd liet hij zich nu verder langs de dikke den
naar beneden glijden en sloop naar het boshuis terug.
De grenswachter reed ondertussen met Boer Strokop naar
de hertog toe. De boer had opeens bedacht, dat, als hij meereed, hij ook wel een beloning zou krijgen. Pas laat in de
avond kwamen ze aan bij het slot van Gravin Rosemarie en
de grenswachter zei : „Laten we hier wat uitrusten."
„Goed", mompelde de boer, terwijl hij stiekem dacht:
„Dan rijd ik alleen door en vertel de boodschap het eerst
aan de hertog. Het was toch stom van me nog die ander
mee te nemen."
,Die ander' ging het kasteel binnen om te vragen, of ze op
de hooizolder mochten slapen. Binnengekomen hoorde
hij, dat de hertog juist was aangekomen. Hij liep haastig
naar buiten, zag dat de boer wegreed, liet hem rustig weggaan en zei toen heel gewichtig : „Ik heb een brief van Harlekijntje bij me voor de hertog !"

„Bewaar me voor dat monster !" riep oude Bet. „Maak dat
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ie weg komt. Met iemand, die Harlekijntje kent, wil ik
niets te maken hebben."
Bijna was de grenswachter met zijn mooie harlekijnenbrief eruit gesmeten. Hij verhief echter zijn stem en gilde
zo, dat iedereen het in het slot kon horen: „Ik kom in
naam van Harlekijntje, van Harlekijntje, van Harlekijntje !"
Een lakei van de hertog hoorde het. Hij zei het aan de tweede kamerdienaar, die het weer aan een kamerheer vertelde.
Zo drong het door tot de opperhofmeester en ten slotte
vertelde deze aan de hertog, wat de lakei gehoord had.
Hertog August Erasmus had juist weer erg veel last van
jicht, toen hij hoorde van Harlekijntjes brief. Hij liet dadelijk de grenswachter bij zich roepen en deze overhandigde
hem de brief. De hertog las hem en schudde zijn hoofd. Hij
gaf de brief aan de opperhofmeester. Ook die las het kostbare document en schudde eveneens met zijn hoofd. En de
kamerheer, die toen de brief in handen kreeg, knikte al
met zijn bol, vóórdat hij iets gelezen had.
De hertog zei: „Dat is merkwaardig !" en alle aanwezigen
in de kamer herhaalden: „Merkwaardig ! Merkwaardig !"
De grenswachter moest nu vertellen waar hij de brief gevonden had en hij voegde er aan toe : „De brief is beslist
van Harlekijntje. Boer Strokop zegt het ook !"
„Domoor !" bromde de hertog, die het heel ongepast vond
om in zijn tegenwoordigheid te spreken van een boer, die
Strokop heette. „Maar hij heet Strokop, met uw welnemen !"
De wachter dacht, dat de hertog hem niet goed verstaan had.
Diep verontwaardigd riep de hertog nu uit : „Aartsezel !"
„Strokop, met uw welnemen !" Sst ! Een kamerheer stoo tte
hem aan, hij moest stil zijn.
„Ezel", raasde de hertog, „ga heen ! Ik moet met de eerste
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minister overleggen, wat ik zal doen."
De wachter verdween en riep al bij de deur: „De minister
moet bij de hertog komen !"
„Ezel !" riep de hertog hem nog na.
„Minister Ezel moet bij de hertog komen !" riep de wachter
nog harder, die niet anders geloofde, dan dat het de naam
van de minister was. Hij vond zichzelf zo knap, dat het
niet in hem opkwam, dat iemand, zelfs een hertog, hem
voor domoor of ezel zou uitmaken.
De brave minister wilde juist in bed stappen, toen hij het
geschreeuw buiten hoorde. Hij schrok er zo van, dat hij
weer uit zijn bed viel en in zijn verwarring zijn jas verkeerd
om aan trok. Hij haastte zich naar het vertrek van de hertog,
die hem dadelijk Harlekijntjes brief overhandigde. „Ik
wil Harlekijntje hebben", zei de hertog. „Voor mijn part
kan Gravin Rosemarie over acht dagen met de vio li st
Michaël trouwen."
„En de Graaf van Zilverburg dan?" vroeg de minister.
„Die krijgt een prinses. Ik heb nog een nicht, Aldegonda. Zij
wil graag trouwen en het lukt maar niet een man voor
haar te vinden. Graaf van Zilverburg zal het wel willen
doen om mij te plezieren. En nu moet er dadelijk aan
Harlekijntje geschreven worden, dat, wanneer hij op de
trouwdag met Michaël hier wil komen, Michaël Gravin
Rosemarie kan krijgen en dan heb ik mijn Harlekijn.
Maar... het is een groot geheim !"
Sst ! Allen legden hun vinger op de lippen en een lakei
liep gauw de wachter achterna om hem te zeggen, dat hij
niets verraden mocht. Hij haalde hem in bij oude Bet,
aan wie de wachter juist alles wilde vertellen van Harlekijntjes brief. De lakei kon nog net verhinderen, dat de
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wachter verklappen zou dat de gravin met de violist zou
gaan trouwen. De lakei nam hem mee terug naar de hertog.
De minister was net klaar met zijn brief:
„Wij Hertog August Erasmus de Zesde van Hemelhoog
zeggen, dat alles je vergeven wordt, Harlekijntje en al het
kattekwaad dat je uitgevoerd hebt zullen we ook vergeten.
Ook dat je ons twaalf jaar geleden een geldbuidel op onze
buik gegooid hebt, als je voortaan bij ons blijft, totdat wij
zeggen: `Loop naar de drommel !' Dan mag je ophoepelen.
Zorg dat je over vier dagen met de violist Michaël hier bent,
dan mag hij met Gravin Rosemarie trouwen. Houd je ons
echter voor de gek, Harlekijntje, dan... wee je gebeente !
Dan zal het slecht met je aflopen !"
„Uitstekend !" zei de hertog en hing een dik, groot zegel
onder aan de brief. De grenswachter nam de brief in ontvangst. Hij rekende er vast op, dat de hertog hem een grote
beloning zou geven, maar daar kwam niets van in. De
hertog zei, dat hij eerst Harlekijntje moest hebben.
De wachter ging meteen weer op weg en wandelde bij het
licht van de volle maan naar de grens terug. Toen hij al
een poosje onderweg was, hoorde hij Boer Strokop achter
zich aankomen.
De boer had in een dorp gehoord, dat de hertog bij de gravin logeerde. Hij was woedend dat men hem niet in het slot
had willen binnen laten, toen hij daar naar toe was teruggereden.
De hertog lag al in bed en de grenswachter was al lang
weer vertrokken.
„Hé, hé", schreeuwde Boer Strokop. Hij had gedacht nu
zeker iets nieuws te horen. Sst ! De wachter hield zijn hand
voor de mond en Strokop kon vragen zoveel hij wilde, hij
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kreeg niets te horen. De wachter liet niets los van het geheim.
In Braniedorp sprong hij vlug van de wagen, liep weg en
vergat zelfs om te bedanken voor het meerijden. Nee, goede manieren had hij niet !
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IV

NAAR HET KASTEEL VAN ROSEMARIE
„Ik zou wel eens wi llen weten wat er met ons Harlekij ntj e

aan de hand is", zei Engelberta tegen haar man op diezelfde avond in het boshuis. Ja, hij wist het ook niet; niemand wist het. Zelfs Michieltje niet. Harlekijntje liet zijn
neus hangen, zoals een treurwilg zijn takken. Hij sprak
niet, hij lachte niet, hij duikelde niet... Harlekijntje was
geen Harlekijntje meer.
„Hij is ziek", zei Michieltje. Hij vroeg telkens aan zijn
vriendje, of hij niet kon zeggen wat er was. Maar dan begon Harlekijntje zo vreselijk te huilen en zo ontzettend te
kermen, dat de bewoners van het huis helemaal geen raad
meer met hem wisten. Wat kon Harlekijntje een keel opzetten !
Michieltje bracht hem naar bed. Ook de andere huisgenoten kwamen hem toedekken, probeerden hem te troosten en vroegen hem, waarom hij zo'n verdriet had, maar
Harlekijntje zweeg. Hij dook met zijn neus in de kussens
weg en deed of hij sliep. Ten slotte lieten ze hem maar alleen. Moeder Annette zei: „Hij moet eens goed uitslapen,
dan is hij morgen weer gezond en vrolijk."
Het duurde lang voordat Harlekijntje die avond in slaap
viel. Toen de anderen al lang naar bed waren en ook
Michiel al vast sliep, lag Harlekijntje nog te zuchten en te
steunen. Einde lijk kroop hij weer stilletjes uit bed, sloop
naar het raam, slingerde zich met één zwaai op het dak en
keek over het donkere bos heen. Daar heel ver weg, waar
de bergen zich scherp aftekenden tegen de nachte lijke
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hemel, lagen het jachtslot van de hertog en het kasteel,
waar Rosemarie woonde.
„Ho-o-o-o-o !" Harlekijntje zuchtte een paar maal zo luid,
dat de vleermuizen verschrikt begonnen te fladderen.
Harlekijntje merkte het niet eens. Bedroefd klom hij weer
naar binnen, kroop in zijn bed, rolde zich als een egeltje
op... en viel toen opeens als een blok in slaap.
Hij sliep de volgende morgen een gat in de dag. De zon
stond al hoog aan de hemel, toen Harlekijntje einde lijk
wakker werd. Door het mooie weer vergat hij zijn verdriet.
Met één buiteling was hij de trap af, kwam met zijn grote
neus bijna in zijn glas melk terecht en dronk het vlug leeg.
Meneer Severijn kwam de kamer binnen en zei: „Kijk nu
toch eens, die rare grenswachters ! Deze dikke brief hebben
ze over de grens gegooid, net toen ik uit wandelen ging. Hij
viel precies voor mijn voeten."
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Grote goden ! Harlekijntje schrok zich dood. Hij stopte bijna zijn hele gezicht in het glas en jammerde: „Dat is voor
mij, dat is voor mij !"
Meneer Severijn schudde meewarig zijn hoofd over Harlekijntjes wonderlijk gedrag.
Intussen waren ook de anderen binnengekomen, zij keken
nieuwsgierig toe hoe Meneer Severijn het pakje openmaakte. Een grote, deftige brief met het zegel van de hertog er
op, kwam te voorschijn.
„Aan Harlekijntje" stond er op.
Drommels ! Baas Friedolin liet van schrik zijn houtsnijmes
vallen en allen keken verbaasd naar het huilende Harlekijntje. Zelfs Michieltje dacht: „Natuur lijk heeft hij aan de
grens weer een domme streek uitgehaald."
Meneer Severijn vroeg heel ernstig: „Harlekijntje, wat heb
je uitgevoerd?"
„Och !" Harlekijntje snikte erbarme lijk. „Ik heb de hertog
een brief geschreven !"
„Jij... Harlekijntje?"
„o, o, ik heb weer zo'n buikpijn !"
In werkelijkheid deed zijn hartje hem pijn, maar hij dacht
dat het zijn buikje was. Verdrietig wees hij naar de brief
en keek daarbij Meneer Severijn aan. Deze opende de brief
en begon hem voor te lezen. De hele familie stond sprakeloos. Michieltjee nam zijn dierbaar vriendje in zijn armen
en zei treurig : „Nee, nee, arm, lief Harlekijntje, ik wil niet,
dat je je zo voor mij opoffert !"
„Harlekijntje, ach Harlekijntje, ga je ons weer verlaten?"
vroeg Engelberta bedroefd, „dat mag je niet doen hoor !"
„Hij moet wel, zèi Baas Friedolin plotseling. „Hij heeft
het nu eenmaal beloofd en als Harlekijntje zijn woord niet
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houdt tegenover de hertog dan zal het ons in 't boshuis ook
niet goed gaan."
„Ja, hij moet gaan." Meneer Severijn wist niet of hij bedroefd of vrolijk moest kijken, want hij vond het heerlijk
dat zijn leerling Michaël mocht trouwen met het lieve
gravinnetje.
Zo ging het ten slotte met allen. Zij waren allemaal treurig
en blij. Michiel wist zich geen raad. Hij nam zijn toevlucht
tot zijn viool en speelde mooier dan ooit.
Toen Michiel ophield met spelen, zei Baas Friedolin: „Nu
wordt het tijd om te vertrekken. Anders denkt de hertog,
dat jullie niet komen en dan moet Rosemarie toch nog met
Graaf van Zilverburg trouwen."
Baas Friedolin had gelijk, maar het afscheid viel hun allen
zwaar. Michieltje kon tenminste dadelijk beloven, dat hij
spoedig met zijn vrouw op bezoek zou komen in het boshuis, maar Harlekijntje kon dat niet zeggen. De hertog had
recht op hem. „Misschien zegt hij gauw: `Loop naar de
drommel !', misschien wel", opperde Harlekijntje nog vol
hoop. Maar toen schudde Meneer Severijn zijn hoofd:
„Zo iets zegt een hertog niet, daar is hij veel te deftig voor.
Je bent een beetje dom geweest, eigenlijk had je iets anders
moeten bedenken."
Harlekijntje keek voor zich. Hij wilde niet aan Michieltje
laten blijken, hoe moeilijk hij het vond. Michieltje merkte
het toch en toen ze allebei reisvaardig waren, zei hij bedroefd: „Zal jij er niet te veel spijt van hebben, mijn arm
Harlekijntje?"
Hup ! Weg was hij ! Hij ging er vandoor, zonder van iemand
afscheid te nemen: dat was hem te machtig. In één ren
holde hij voort. Michieltje kon hem nauwe lijks bijhouden.
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Zo kwamen ze al snel aan de grens. Aan de overkant stonden twee grenswachters. „Hoera ! Ze komen, hoera!"
schreeuwden ze.
Het leek wel of de hertog er zelf aan kwam. Toen de violist en Harlekijntje over de grens waren, zeiden de wachters : „Nu kunnen wij ook meegaan, want we behoeven de
grens niet meer te bewaken. Harlekijntje is nu hier."
Michieltje liep met Harlekijntje voorop. Hij speelde op
zijn viool. Het leek wel of het bos mee zong, de bomen
ruisten, de vogels tjilpten: „Daar gaat iemand naar een
bruiloft, naar een bruiloft, naar een bruiloft !"
Harlekijntje dacht helemaal niet meer aan de hertog. Hij
voelde zich buitengewoon gewichtig, toen hij daar zo parmantig liep, begeleid door twee grenswachters. Toen ze
Braniedorp naderden, dacht hij bij zichzelf: „Nu zal ik
hun eens tonen, wie ik ben, ik, het beroemde Harlekijntje !"
In Braniedorp zagen ze de stoet aankomen. Harlekijntjes
vrienden, Windguus en Waterguus waren er ook bij. Ze
waren nu grote sterke kerels geworden, maar erg veel verstand hadden ze niet. Ze sperden hun mond wagenwijd
open, toen de stoet naderbij kwam en luid schreeuwden
ze : „Ze hebben Harlekijntje gevangen !"
Dat een gevangene niet zo vrolijk voorop zou lopen, kwam
niet in hun brein op.
De schaapherder, Stomme Hans, die juist met zijn kudde
schapen door het dorp trok, hoorde het geschreeuw van
Windguus en Waterguus. Op een draf kwam hij aangerend. Hij zag Harlekijntje, hij zag de grenswachters, dacht
aan zijn belofte om Harlekijntje te beschermen, waar hij
kon, en opeens... daar greep hij het kereltje beet, zette het
op zijn schouders en daar gingen ze er vandoor. Hans had
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de langste benen van allemaal en hij was al tot buiten het
dorp gekomen, voordat iemand in de gaten had, wat er
precies gebeurd was. Toen de grenswachters einde lijk begrepen, dat Harlekijntje ontvoerd werd, liepen ze hem dadelijk achterna, op de voet gevolgd door Michieltje.
De Braniedorpers bleven niet achter, alles wat benen had
holde er achteraan, zelfs varkentjes, honden en geiten
liepen er tussendoor.
Harlekijntje gilde: „Halt, halt !" Maar Hans lette niet op
zijn woorden. Hij liep berg op, berg af, gooide bijna het
wachthuisje aan de grens ondersteboven en rende in een
ruk door naar het boshuis. Hij zette het huilende Harlekijntje midden in de kamer. „Daar !"
„Jeminee," riep Moeder Annette uit, „ons Harlekijntje,
dat naar de hertog zou gaan, is weer terug !"
„Wat?" Hans kon van verbazing geen woord uitbrengen.
Toen kwamen Baas Friedolin, Meneer Severijn en Engelberta allemaal aanlopen en vroegen: „Harlekijntje, wat is
er nu? Waarom ben je weer terug? Wil je niet meer naar
de hertog?" „Ik wil wel, maar hij wil niet", riep Harlekijntje opgewonden uit.
„Maar wat heeft Hans hiermee te maken?" vroeg Baas
Friedolin.
Stomme Hans wist nu helemaal niet meer wat hij moest
zeggen. Hij had gemerkt dat hij een reuze stommiteit had
begaan. Voor hij echter nog iets kon zeggen, kwamen de
grenswachters er al aan, gevolgd door de hele stoet uit
Braniedorp. Bij het boshuis was het een lawaai en rumoer,
dat horen en zien je verging. Michieltje trad de kamer bin-

nen en vertelde wat er gebeurd was. Toen hij Harlekijntje
op de grond zag zitten, zei hij medelijdend: „Nu mag je
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hier blijven; je hebt woord gehouden, je hebt naar de hertog willen gaan. Dat Hans je teruggebracht heeft, dat kan
jij niet helpen."
„Hm," mompelde Baas Friedolin, „hij heeft willen gaan,
hij is ook gegaan, maar..."
Harlekijntje zat helemaal in elkaar gedoken. In 't boshuisje
blijven ! Wat zou dat heer lijk zijn ! Maar dan dacht hij weer
aan Rosemarie, die met Graaf van Zilverburg moest trouwen en hij dacht aan Michieltjes
es viool, die altijd klagen
moest, wanneer hij speelde. Heel zachtjes zei hij : „Ik wil
naar de hertog."
„Wij wi llen Harlekijntje, Harlekijntje moet terug komen",
SI

riepen buiten de grenswachters en enige dorpelingen. Anderen riepen: „Nee, hij moet thuis blijven !" Dat waren
Waterguus en Windguus, die net als Hans, dachten dat
hun vriend was gestolen. Harlekijntje zat nog altijd midden
in de kamer. Hij was moe van al dat gedraaf en de schrik
was hem ook in zijn benen geslagen. Hij had niets geen zin
om weer zo'n eind te moeten lopen. Plotseling riep hij zo
hard hij kon: „Ik wil een rijtuig hebben, ik wil naar de hertog rijden !"
„Daarin heeft hij gelijk", bromde de dikke Boer Strokop,
die het laatst aangekomen was. „En het moet een mooie
koets zijn, anders staat het niet." In heel Braniedorp was
hij de enige, die zo'n koets bezat. Hij reed er echter nooit
in, omdat hij dat zonde vond. Maar nu dacht hij : „Als de
hertog hoort, dat ik, Boer Strokop, mijn koets geleend heb,
krijg ik zeker een onderscheiding van de hertog." Hardop
riep hij nu: „Gelijk heeft hij, die Harlekijn ! En hoewel ik
vaak boos op hem ben geweest, zal hij nu toch mijn koets
hebben. Dan kan hij daarin helemaal tot aan het kasteel
van de gravin rijden."
Allen keken de dikke boer eerbiedig aan.
„Nu, vooruit dan", zei hij. „Dan moeten we eerst naar
Braniedorp gaan, om daar de koets in te spannen."
„Nee," riep Harlekijntje, „daar ben ik al geweest. ik ben
veel te moe !"
Er zat dus niets anders op dan dat Stomme Hans de kleine
vlegel weer op zijn schouders naar Braniedorp terug droeg.
Toen ze daar aankwamen, zei de boer, dat ze tot de volgende morgen moesten wachten, want met het mooie rijtuig
mocht alleen overdag gereden worden. De hertog had in
zijn brief immers over vier dagen gesproken. Ze konden
52

dus even goed tegen de avond daar aankomen. Michiel
stemde er in toe, om tot de volgende morgen te wachten.
Het was helemaal niet waar, dat de koets alleen maar overdag mocht rijden. Dat had Boer Strokop maar verzonnen
omdat hij zelf nog zo graag een avond van de grappen van
Harlekijntje wilde genieten. Voor Harlekijntje was het
altijd een feest, wanneer hij zijn kunsten mocht vertonen.
Het werd dus een vrolijke avond op de boerderij. Er werd
zo gelachen, dat Harlekijntje bijna zijn afscheid van het
boshuis vergat. Maar toen iedereen s liep en de maan
scheen, werd hij weer heel erg bedroefd. Hij klauterde op
de vensterbank en zat lang in gedachten naar het dorp te
turen. „Als de hertog nu maar gauw: 'Loop naar de drommel !' zegt", dacht hij bij zichzelf. Maar, helaas, Meneer
Severijn had immers gezegd, dat een hertog zulke uitdrukkingen niet gebruikte.
Toen Harlekijntje daar zo stilletjes zat, hoorde hij opeens
een lieve zachte stern zingen:
„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,
De hemel aanschouwen !"
Harlekijntje keek omhoog naar de hemel en zag toen aan
een venster boven het zijne een meisje staan. Zij was het
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die gezongen had. Zachtjes riep ze naar beneden: „Je
moet gaan slapen, lief Harlekijntje !"
„Ik kan niet slapen", fluisterde Harlekijntje terug en toen
klom hij vlug langs het latwerk van de wingerd naar het
raam waar het meisje stond. Ze lachte. „Jij kleine deugniet,"
zei ze, „je wilt zeker weer ontvluchten !" Maar toen ze zag
dat er dikke tranen over zijn gezichtje rolden, vroeg ze
meewarig: „Maar wat is er met jou aan de hand, arm
jongetje?"
Harlekijntje zuchtte diep: „0, o, o !" en toen vertelde hij het
meisje waarom hij zo verdrietig was. „Als de hertog niet
zegt: `Loop naar de drommel !' moet ik altijd bij hem blijven", klaagde hij.
„Een mooie uitdrukking is het niet, dat is waar", ant54

woordde het meisje. „En een hertog zal zo iets ook niet
zeggen, want hij denkt niet eens aan zulke woorden. Maar
weet je wat? Mijn grootmoeder heeft mij eens verteld, dat
haar grootmoeder een middeltje bezat, waardoor iedereen
zeggen moest wat zij wilde. ik heb het zelf niet geprobeerd.
Maar ik zal het je toch verklappen, misschien komt het je
toch nog van pas. Je moet om twaalf uur 's nachts, als het
volle maan is, de hertog bij zijn grote teen pakken en
zeggen: `Loop naar de drommel !' dan zegt hij het je meteen na." Ze moest zelf vreselijk lachen om haar verhaal.
Ook Harlekijntje schoot in de lach en was zijn verdriet
even vergeten. Helemaal getroost en vol goede moed liet
hij zich weer naar beneden zakken en kroop in zijn bed.
Doortje, zo heette het meisje, keek hem verdrietig na.
„Arm, klein Jan Klaasje," dacht ze, „als ik je helpen kon,
deed ik het o, zo graag."
De volgende morgen liet Boer Strokop de koets inspannen.
Michaël en Harlekijntje namen afscheid van de bewoners
van de boerderij en gingen prinsheer lijk in de koets zitten.
Boer Strokop mende zelf. Het ging op een sukkeldrafje,
want de boer was erg voorzichtig en kon zich nooit haasten.
De bruine paarden, die net zo dik en rond waren als hun
baas, deden het ook liever kalm aan en daarom ging het
berg af en berg op of rechtuit, aldoor met dezelfde langzame pas.
De twee reizigers zaten al gauw erg in angst. De tocht ging
erg langzaam, de zon stond niet hoog meer en nog waren
ze niet op de plaats van bestemming aangekomen ! En
tot overmaat van ramp zei de boer. „Zie zo, nu moeten
mijn twee peerdjes wat uitrusten, anders worden ze veel
te moe."
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Michieltje zuchtte en al was Harlekijntje wel eens heel
dom, hij begreep nu toch heel goed, dat zijn vriend bang
werd, dat ze misschien te laat zouden komen.
Toen klom hij snel de koets uit, gaf zijn vriend een knipoogje en begon luidkeels te roepen: „Ik vlucht, ik vlucht !
Ik ga er van door !"
Michieltje sprong hem dadelijk achterna en gilde: „Wacht
maar, ik zal je wel vangen."
„Wat een nonsens !" bromde Boer Strokop. „Daar gaan me
die twee krijgertje spelen, net als de dorpskinderen. Als
ze er genoeg van krijgen, zullen ze wel weer terugkomen!"
De dikke boer haalde brood, worst en een fles wijn onderuit de wagen te voorschijn en begon flink te schransen.
Het begon al te schemeren, de avond viel en de boer dacht:
„Nu moeten we maar vlug naar de dichtstbijzijnde herberg rijden; maar waar blijven die twee nu?" Hij verhief
zijn stem: „Michaël, Harlekijntje !" riep hij een paar
maal. Niemand antwoordde.
De twee vluchtelingen liepen zo hard ze konden om nog op
tijd op het kasteel van Gravin Rosemarie aan te komen.
Eindelijk begon de boer te begrijpen, dat de twee schelmen
er van door waren gegaan. Hij bromde als een boze beer,
reed naar de eerste de beste herberg en mopperde : „Morgen
ga ik zelf naar de hertog, dan zal ik een precies vertellen
wat voor booswichten dat zijn ! 't Is toch een schandaal om
mij, Boer Strokop en de hertog zo voor de gek te houden !
Ze zijn zeker naar hun boshuis teruggelopen !"
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V

DE AANKOMST
Hertog August Erasmus wachtte ongeduldig op Harlekijntjes komst. Het liefst had hij de kleine grappenmaker
al 's morgens bij zich gehad, maar toen hij de afstand berekende, die ze moesten afleggen, begreep hij wel dat hij
tot 's middags zou moeten wachten. Misschien kwamen
ze wel met de postkoets mee. Rosemarie wachtte ook.
Zij keek ook telkens uit het raam, net als de hertog. Toen
eindelijk de postwagen met veel trompetgeschal kwam
aanrammelen, liep al het personeel naar de binnenplaats
en iedereen riep uit: „Nu komt Harlekijntje !"
„En Michaël", voegde Rosemarie er zachtjes aan toe.
Maar toen hotste en klotste de postwagen alweer voorbij, er
was niemand uitgestapt. Er zat alleen maar een oude vrouw
in, die vast sliep.
Trarira, trarira, weg was de koets.
De hertog mopperde, de gravin zuchtte en oude Bet zei
zo hard, dat de hertog het kon horen: „Dat had ik wel gedacht. Harlekijntje komt niet. Hij heeft ons weer voor de
mal gehouden, anders niets".
Deze woorden maakten de hertog woedend. Zijn humeur
werd er niet beter op en toen Rosemarie zei, dat de reizigers nu zeker toch wel gauw zouden komen, snauwde hij
hij toe: „Morgen moet je met de graaf trouwen en daarmee
basta !" „Daar komt Graaf van Zilverburg aan", kondigde
juist een kamerheer aan. „Hij is de binnenplaats al opgereden."
0, hemel ! Wat een schrik voor Rosemarie ! Zij werd zo
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wit als een doek en haar kamermeisje, die dacht dat de
gravin zou flauw vallen, raadde haar aan om naar bed te
gaan.
„Trarira, trarira !" blies een hoorn op de straatweg en
Rosemarie bloosde en kreeg opeens weer kleur.
„Harlekijntje komt, Harlekijntje komt !" juichten ze allemaal, zelfs de hertog dacht niet meer aan de Graaf van
Zilverburg. Ook hij haastte zich naar buiten.
Geheel verbluft bleef de graaf staan kijken; niemand begroette hem, niemand riep hoera en morgen zou nog wel
de bruiloft zijn !
Trarira, trarira ! Een grote, zware koets reed de binnenplaats op en weer werd er geroepen: „Harlekijntje ! Hoera!
Harlekijntje, daar is hij !" 't Was echter Harlekijntje niet,
maar Prinses Aldegonda, die zo snel ze kon, gekomen was
om met Graaf van Zilverburg te trouwen.
De prinses was een naar mens en toen a llen „Harlekijntje"
riepen en „hoera", vroeg zij met krijsende stem: „Wat is dat
voor gegil hier ! Ik ben een prinses en geen harlekijn ! Dat
is een belediging ! En waar is Graaf van Zilverburg? Dan
kan ik met hem trouwen ! Ik wil hem dade lijk zien !"
De hertog schrok, de graaf ook, want hij wist er nog niets
van dat hij met de prinses moest trouwen en Rosemarie
werd weer zo wit als een doek. „Ze krijgt weer een flauwte",
zei het kamermeisje. Maar de prinses antwoordde: „Wat
een onzin! Waarom zou ze flauw vallen? En waar blijft
toch de graaf, met wie ik zou trouwen?"
Toen riep de lakei van de Graaf van Zilverburg verschrikt:
„Nu krijgt mijn graaf een flauwte, hij is al onder de bank
gevallen." Maar de arme graaf was helemaal niet flauw
gevallen, hij was expres onder de bank, die in de ruime
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slothal stond, gegleden. Hij was zo ontzettend van de
prinses geschrokken ! Zij kon een stem opzetten, waarvoor
een troep soldaten op de vlucht zou gaan en met haar ogen
doorboorde ze bijna de arme graaf. Nee, zo'n prinses wilde
hij in geen geval tot vrouw !
Het trarira, trarira weerklonk opnieuw op de grote straatweg en weer riepen allen: „Daar komt Harlekijntje aan !"
Maar nu waren het bruiloftsgasten, een oudere zuster
van Rosemarie met haar man. Dadelijk vroegen zij aan
Rosemarie: „Waar is nu de Graaf van Zilverburg, met wie
je gaat trouwen?"
„Ik ga met hem trouwen", krijste de prinses.
„Nee, ik trouw met Gravin Rosemarie", zei de graaf. En
de arme Rosemarie fluisterde bevend: „En ik trouw met
de violist Michaël." Maar dat hoorde niemand, omdat iedereen door elkaar sprak.
Buiten het kasteel werd het plotseling opnieuw rumoerig:
„Harlekijntje is er, ja, j a, Harlekijntje is aangekomen !"
„Prachtig", zei de hertog en als met een toverslag was zijn
humeur verdwenen, „breng hem maar dadelijk naar binnen !"
„Tingelang, tingeling !" klonk het en daar kwam warempel een harlekijntje aan, maar het was van hout ! Bamberg
droeg het op zijn arm. Dat was toch werkelijk om dol van
te worden !
De hertog keek Bamberg zo woedend aan, dat deze in zijn
angst zijn bel steeds harder begon te luiden. „De hertog
heeft me toch laten komen ! Waarom is hij nu dan zo boos?"
vroeg hij zich verwonderd af.
Tingeling, tingeling, tingeling !
„Stil", snauwde de hertog hem toe.
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„Harlekijntje komt ! Harlekijntje komt !” riep een lakei uit
„Hij komt hard aanrennen over de straatweg!"
De hertog was zo benieuwd naar Harlekijntje, dat hij opstond en door de tuin liep tot aan de poort, die uitkwam
op de grote straatweg.
De hertog bleef bij de fontein aan de ingang staan. Hier
wilde hij Harlekijntje opwachten.
Harlekijntje was van al dat gedraaf doodmoe en hij riep
naar Michieltje, toen ze het slot naderden : „Ik ga duikelen,
dan kom ik harder vooruit."
„Niet doen, niet doen !" waarschuwde de violist hem nog.
Maar Harlekijntje was al aan het duikelen, één twee, drie,
toen nog eens één... en plotseling lagen de hertog en
Harlekijntje a llebei in het water van de fontein, want
Harlekijntje had de hertog omver geduikeld ! Vier benen
staken de lucht in. De mensen gilden en kwamen op een
holletje aanzetten, ze trokken aan de benen en daar stonden
de hertog en Harlekijntje naast elkaar, kletsnat, het water
droop van hen af.
De hertog begon geweldig te tieren, Harlekijntje brulde
daar nog boven uit: een echt Jan Klaassengejammer brak
los. De mensen werden er gewoon bang van. Van schrik
kon de hertog niet verder razen. „Grote genade," zei hij,
„Harlekijntje is verdronken !"
„Als iemand verdronken is, kan hij niet meer zo schreeuwen", mompelde de oude kamerheer. Hij pakte Harlekijntje beet, draaide hem enige malen om en om en boms ! daar
kwam hij weer op zijn beentjes terecht. Toen was Harlekijntje stil. Hij keek om zich heen, zag de verschrikte gezichten, bemerkte nu ook de hertog, die drijfnat stond te
kijken en schoot in de lach.
6o

Hij lachte en lachte, zoals alleen een Jan Klaassen lachen
kan, hij schudde van het lachen. En toen moest Gravin
Rosemarie ook lachen, eerst heel zachtjes, daarna harder
en daar lachte Graaf van Zilverburg ook, de hertog lachte
en toen lachten ze a llemaal, zoals ze misschien nog nooit
in hun leven hadden gelachen.
Alleen Prinses Aldegonda lachte niet. Die trok een gezicht,
alsof ze in een citroen had gebeten en de oude Bet lachte ook niet, maar dat merkten de anderen niet eens.
Eindelijk zei de hertog, dat hij bijna buikpijn kreeg van het
lachen en omdat hij nog steeds in zijn natte kleren stond,
raadde zijn lijfarts hem aan om dadelijk naar bed te gaan.
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„Goed,” antwoordde de hertog, „dat zal ik doen en morgen
vroeg zal de bruiloft gevierd worden. Maar eerst moet
Harlekijntje nog even vertellen, waarom hij zo laat is gekomen."
„Strokop", riep Harlekijntje uit.
Dat antwoord nam de hertog geweldig kwalijk, want hij
dacht dat Harlekijntje hem met 'Strokop' aansprak. Hij
zwaaide met zijn stok en sloeg Harlekijntje op zijn rug.
Het kwam vreselijk hard aan en Harlekijntje begon natuurlijk weer te huilen. Nu kwam Michiel naar voren en vertelde de hertog wie Strokop was. Hij voegde er aan toe, dat
Harlekijntje dikwijls een verhaal middenin begon, dan
kwam het einde en eindelijk het begin.
Terwijl Michieltje vertelde, bleef Harlekijntje maar als een
bezetene doorhuilen en de hertog werd er helemaal akelig
van. Hij gaf bevel Harlekijntje naar bed te brengen en hem
een lekkere maaltijd voor te zetten. Morgen zouden ze dan
bruiloft vieren.
Michieltje en Rosemarie gingen met hem mee naar het
kasteel.
Graaf van Zilverburg bleef alleen achter. Hij begreep er
niets meer van. Terwijl hij zo stond te staren en zich verwonderde over het vreemde gedrag van de hertog, kwam
Prinses Aldegonda naast hem staan en zei : „Morgen is de
dag van ons huwelijk."
De arme graaf viel van schrik haast om. „Hoe moet ik toch
van de prinses afkomen !" dacht hij. Hij mompelde maar
iets en ging toen gauw naar het rozenprieel om niet langer
bij de prinses te zijn.

Harlekijntje was intussen naar zijn kamer gebracht. Hij
had een mooie kamer gekregen naast zijn vriend. Rosema62

fie kwam hem een nachtzoen geven en ze zei dat ze Harlekijntje altijd dankbaar zou b lijven.
Michiel stond voor het kasteel viool te spelen. Het klonk
prachtig ! Iedereen in het slot kon hem horen en zelfs de
hertog had zijn ramen wijd open laten zetten om naar het
concert te luisteren.
Rosemarie zat ook voor haar raam. Wat voelde zij zich gelukkig ! Zij maakte een kransje dat zij de volgende dag als
bruid wilde dragen.
De viool zweeg nu. Het werd stil in het slot. Iedereen zocht
zijn slaapkamer op en weldra zouden a llen rustig slapen.
Maar wie wandelde daar door het park? Harlekijntje !
Heel, heel voorzichtig was hij uit zijn kamer geslopen, zo
stil dat zelfs Michieltje de bengel niet gehoord had. Langs
de trapleuning was hij naar beneden gegleden, dat ging
vlug en geruisloos en door een open raam was hij in de
tuin gesprongen. Daar kuierde hij nu heen en weer. Hij
zag de mooie rozen, verlicht door de maan, hij hoorde de
wind in de bomen en opeens... daar hoorde hij iemand
verschrikt: „Hola, wie is daar?" roepen.
Harlekijntje was bijna over de Graaf van Zilverburg gevallen, die op een bankje in de tuin zat.
„Hé, daar lag ik bijna op de grond !" riep hij hevig geschrokken uit.
„Wie loopt daar nu rond?"
„Ik ben het !"
„Hemel, ben jij het Harlekijntje? Wil je er nu al weer van
door gaan?"
„Nee !" Harlekijntje zuchtte diep.
Graaf van Zilverburg zuchtte nog dieper. Einde lijk zei
hij : „Harlekijntje, wat heb je toch uitgehaald?"
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Harlekijntje sloeg zijn oogjes neer. „Ik kan het toch niet
helpen? Waarom is de hertog ook in het water geva llen?"
mompelde hij.
„och, domoor, dat bedoel ik niet. Maar ik moet met de
prinses trouwen, terwijl jouw Michieltje die lieve Rosemarie krijgt."
„Is dat nu erg?" vroeg Harlekijntje verbaasd. „Ik vind dat
juist erg fijn!"
„Met de prinses trouwen, dat is erg !" De graaf zag er zo
zielig uit, dat Harlekijntje diep medelijden met hem kreeg.
Hij had de prinses nog niet gezien en vroeg daarom aan de
graaf: „Hoe ziet ze er dan uit?" „Afschuwelijk, net een
monster !" De graaf steunde en kreunde en Harlekijntje
keek angstig naar het kasteel omhoog. Hij begon bang te
worden voor die lelijke prinses.
„Waar is haar kamer?"
„Daar, het derde raam dat open staat."
Zzm, zzm, fladderden de vleermuizen rond. Een paar
vlogen vlak langs hen heen en eensklaps had Harlekijntje
er twee in zijn mutsje gevangen. „Die laat ik in haar kamer los," fluisterde hij de graaf toe, „dan gaat zij misschien
wel weg."
„Dat doe je niet," zei de graaf, „blijf hier !" Maar Harlekijntje was al verdwenen.
Langs de muren van het kasteel groeide klimop ; voor Harkijntje was het geen kunst naar boven te klauteren. Eén,
twee, drie, was hij al boven en zzmm ! fladderden de vleermuizen de kamer van de prinses binnen.
Zij was nog wakker, bekeek juist haar bruidsjapon voor
de volgende morgen, toen een van de vleermuizen langs haar
neus vloog en de andere in haar haar ging zitten. Plotseling
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weerklonken door de avondstilte de angstkreten van de prinses. Het hele slot ontwaakte, zelfs de hertog werd wakker.
Boos vroeg hij wat er gebeurd was. Toen hij hoorde, dat
er vleermuizen in het vertrek van de prinses vlogen, mopperde hij, dat dat niet zo erg was en dat ze daarom niet zo
afgrijselijk moest gillen.
„Harlekijntje, wat ben je toch een ondeugende rakker !"
zei de graaf.
Harlekijntje keek met zijn zwarte krenteoogjes heel onschuldig naar hem op. „Ik zal haar net zo lang plagen, tot
ze zelf weg wil", zei hij.
„Dat lukt je toch niet !"
„Jawel en... ben je niet meer boos op mij?"
Toen moest de graaf lachen. „Ga jij maar naar bed, ondeugende Harlekijn", zei hij. „En ik ben niet meer boos."
Graaf van Zilverburg ging nu ook naar binnen. Boos was
hij niet, maar wel erg bedroefd. „Als de hertog maar niet
bedacht had om mij de prinses tot vrouw te geven", dacht
hij, „dan was ik met mijn nicht Mauritia getrouwd. Ze is
wel niet jong meer en ook niet mooi, maar ze kan tenminste
heerlijk puddingen maken en dat is ook wat waard. Prinses Aldegonda brengt daar natuurlijk niets van terecht."
En de prinses dacht op hetzelfde ogenblik: „Beter een oude
graaf dan helemaal geen man ! Ik zal mij morgen heel mooi
optooien. Hè, wat was dat?" Ze keek verschrikt om. Voor
het gesloten raam had ze een schaduw gezien, maar die
was meteen weer verdwenen. De prinses riep haar kamermeisje en samen keken ze nu naar buiten. Ze konden echter niets in de duisternis onderscheiden en zagen niet, dat
Harlekijntje zich in de klimop had verscholen. „Het is
zeker een oude uil geweest", zei het kamermeisje.
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Zo'n opmerking nam de prinses haar geweldig kwalijk.
„In mijn tegenwoordigheid spreekt men niet over oude
uilen", zei ze pinnig en toen keek ze nog eens naar buiten. Er was niets te zien en ten slotte ging ze gerustgesteld,
naar bed.
Harlekijntje scharrelde nog wat in de donkere tuin rond.
Hij was van plan geweest om nog een paar vleermuizen
te vangen voor de prinses, van angst was ze dan misschien
wel verdwenen. Maar toen hij weer door het raam van de
prinses naar binnen keek, had hij opeens iets gezien, dat
hem heel gek en zonderling voorkwam. Hij moest even
nadenken: in het boshuis hadden ze toch allemaal haar
op hun hoofd en niemand had dat 's avonds afgezet. De
prinses echter had haar dikke bruine vlechten op een tafeltje naast haar bed liggen. Vreem, heel vreemd ! Misschien
had ze de vlechten afgeknipt en kwam ze morgen zonder
haar naar beneden. Of Graaf van Zilverburg dat mooier
zou vinden? Het was maar een gek geval !
Harlekijntje zuchtte en keek of hij zijn raam nog vinden kon.
Ja, dat was het. Hij zag twee ramen naast elkaar, die open
stonden. Het linker was Michieltj es kamer en het raam daarnaast was dus het zijne. Hij klom weer naar boven en dacht:
„Naar beneden ging het toch gemakkelijker". Maar gelukkig- hij was er al; omdat hij zo doodmoe was, verheugde hij
zich om te gaan slapen. Hij kleedde zich niet uit, maar
sprong met een geweldige zwaai in bed.
„Au!" gilde iemand. „Er is een steen op mijn maag gevallen ! Help, help !"
Och, wat had Harlekijntje nu weer gedaan ! Hij was bij
vergissing op de dikke opperhofmeester gesprongen. Deze kreunde en jammerde en zei, dat hij nu wel zou sterven.
66

En voordat Harlekijntje nog ontsnappen kon, kwamen er
al een paar lakeien toegesneld.
„Het is natuurlijk weer Harlekijntje", riep de ene en pakte
hem bij zijn broekje beet.
„Hij moet een pak slaag hebben", steunde de opperhofmeester. Maar nog voordat Harlekijntje nog één klap te
pakken had, begon hij zo erbarmelijk te schreeuwen, dat
de hertog nu werkelijk van schrik bijna stierf.
„Hemel, dat is Harlekijntje", zei de violist Michaël en
haastig kwam hij zijn kleine vriend te hulp. Deuren werden geopend, stemmen klonken door elkaar, niemand
wist goed wat er gebeurd was. De opperhofmeester riep
om een dokter en herhaalde, dat Harlekijntje een pak voor
zijn broek verdiende. De ene lakei ging de dokter halen,
de andere nam Harlekijntje onder handen die er slecht
aan toe zou zijn geweest als Michieltje niet de reddende
engel was geweest. Handig wist hij Harlekijntje aan de lakei te ontrukken en hoewel de opperhofmeester geweldig
te keer ging, zagen zij kans uit de kamer te ontkomen. In
de gang botsten zij tegen de eerste kamerheer van de hertog aan. Hij zei dat Harlekijntje dadelijk bij de hertog
moest komen. De hertog was vreselijk boos.
't Was ellendig. Harlekijntje keek zo bedrukt en klemde
zich zo stevig aan Michiel vast, dat deze maar ongevraagd
meeging naar het bed van de hertog, die wit van schrik in
bed lag. Maar wat keek hij kwaadaardig !
„o, mijn dierbaar Harlekijntje," dacht Michieltje, „hoe zal
het toch met je aflopen?"
„Wat heb je uitgevoerd?" snauwde de hertog Harlekij ntj e
toe.
Deze liet zijn kopje hangen, zuchtte en vertelde, dat hij uit
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het raam was geklommen en daarna een verkeerde kamer
was binnengestapt. En toen was hij per ongeluk als een
zware steen op de maag van de opperhofmeester terecht
gekomen.
„Harlekijntje," riep de hertog vertoornd uit, „over zulke
streken zijn wij heel boos, zoiets behoort niet voor te komen aan het hof. Bovendien, hoe kan jij zo vlug uit een
raam klimmen en een ander raam weer inklimmen?"
Harlekijntje sperde zijn mond wijd open. Dat was toch gemakkelijk genoeg om uit een raam te klimmen ! „'t Gaat
fijn !" mompelde hij.
„766ó6666?" De hertog dacht plotseling aan de vleermuizen, die in de kamer van zijn nicht hadden rondgefladderd.
„Gaat vleermuizen vangen ook zo fijn?" vroeg hij.
„Nou, en 6f!" Harlekijntje grijnsde van het ene oor naar
het andere. Maar toen schrok hij, want de hertog zwaaide
zijn gouden degen, die altijd aan zijn bed hing, dreigend in de
hoogte en zei streng : „Harlekijntje, pas op, anders stoppen
we je in een kooi! Maak nu dat je wegkomt en wee je gebeente als ik nog éénmaal vannacht zo'n gegil hoor !"
Toen verliet Harlekijntje met gebogen hoofd de kamer en
buiten gekomen slaakte Michieltje een diepe zucht. „Och,
Harlekijntje, Harlekijntje, hoe moet dat toch gaan !" zei
hij zorgelijk.
„o, heel goed", fluisterde Harlekijntje. En bij zich zelf
dacht hij : „Misschien zegt hij toch nog wel eens : `Loop
naar de drommel !' Ik zal er voor zorgen, dat hij het zegt !"
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VI
EEN BRUILOFT EN EEN REIS
De dag van de bruiloft brak aan. Van heinde en ver kwamen de mensen toegestroomd om de mooie Rosemarie als
bruid te bewonderen. Iedereen was blij, dat ze nu, in plaats
van met die oude Graaf van Zilverburg, met de jonge violist
Michaël mocht trouwen.
Heel vroeg in de morgen, toen de hertog nog aan zijn ontbijt zat, stond Michieltje al viool te spelen op het grote gazon voor het kasteel. Nu klaagde en weende de viool niet
meer, maar feestelijk en jubelend klonken de tonen door
de ijle morgenlucht.
Rosemarie stond in haar witte bruidsjapon met een groen
kransje in 't haar naast de violist en ieder, die hen zo zag,
vertelde zijn leven lang, dat hij nog nooit een mooier
bruidspaar had aanschouwd.
En toen fluisterden de mensen elkaar toe: „Morgen trouwt
Graaf van Zilverburg met Prinses Aldegonda, de nicht van
de hertog."
„Waarom pas morgen en waarom niet vandaag?" vroeg een
kleine wijsneus. „Omdat het kamermeisje van de prinses
de kroon vergeten heeft en een echte prinses moet een
kroon dragen wanneer ze trouwt", vertelde Bamberg, die
tussen de toeschouwers stond.
„Daar komt de prinses aan !" riep een kleuter.
En werke lijk, daar kwam Prinses Aldegonda aan. Zij had
een wijnrode japon aan en was behangen met diamanten en
parels. Iedereen keek nieuwsgierig naar haar, vooral
Harlekijntje, die in een top van een boom verscholen zat.

Hij kon zijn ogen haast niet geloven. Nee maar, zo iets
mals had hij nog nooit gezien ! De prinses had gisteren al
haar haren afgeknipt en vandaag droeg zij ze weer op haar
hoofd. Hoe kon dat?
„Hoera, hoera !" juichten de mensen, want zojuist was de
hertog gekomen, gevolgd door enige hovelingen en hofdames, allemaal in schitterende toiletten.
Ze liepen over de binnenplaats van het kasteel heen en
weer in afwachting van de bruid en bruidegom.
Prinses Aldegonda lachte Graaf van Zilverburg vriende lijk
toe en hij lachte terug, want hij vond dat de prinses er
vandaag zo aardig uitzag. „Misschien is 't helemaal niet
waar, dat ze zo kwaadaardig is, zoals men beweert,"
dacht hij, „en die puddingen kan de kok ten slotte wel
maken; dat kan je van een prinses toch eigenlijk niet
verlangen."
Prinses Aldegonda ging juist onder de boom staan,
waar Harlekijntje in zat. Ze stond vlak onder hem en
en Harlekijntje giechelde in zich zelf: „Nu moet ik toch
eventjes aan haar haren trekken, ik moet zien hoe dat in
elkaar zit."
De hertog ging midden op de binnenplaats staan, zei a lle
mensen vriendelijk goedendag en kondigde aan, dat vandaag Gravin Rosemarie met de violist Michaël zou trouwen
en morgen Graaf van Zilverburg met zijn nicht, Prinses
Aldegonda.
„Jeminee ! Ze heeft geen haar !" riep een brutaal jongetje
uit en allen keken verwonderd naar de prinses. Bij de
woorden van de hertog had zij een diepe buiging gemaakt
en toen... was haar pruik in de boom blijven hangen ! Het
meest verwonderd van allemaal was Harlekijntje, die ver70

borgen zat tussen de groene bladeren van de boom. Eerst
had hij een beetje aan het haar getrokken, de prinses had
er niets van gemerkt I Toen had hij een takje genomen en
door het haar heen gestoken, een tweede en derde takje
volgden. Precies op dat moment maakte de prinses haar
buiging, maar helaas boog haar pruik niet mee. Dodelijk
verschrikt stond de prinses daar met haar kale hoofd. Een
ogenblik wist ze niet wat ze moest zeggen, maar toen gilde
ze opeens dat ze flauw zou vallen. Meteen klauterde Harlekijntje uit de boom tot op de onderste tak, één beentje liet
hij naar beneden bengelen. „Harlekijntje I" riepen nu verscheidene stemmen. Eén stem krijste op een verschrikkelijke manier „Harlekijntje I" Het was natuurlijk Prinses
Aldegonda. Zij greep Harlekijntjes been stevig vast en
trok er flink aan. Harlekijntje verloor zijn evenwicht en
plofte op de grond, als een appel, die van de boom valt.
„Hij moet opgehangen worden, opgesloten, gestraft en
geslagen", gilde de prinses en daarbij ranselde zij met
haar vuist op Harlekijntje los ! Je zou niet zeggen, dat het
een prinses was, die zo te keer ging. En ze trok zo'n boos
gezicht, dat Graaf van Zilverburg dacht. „Gelukkig maar,
dat zij mijn vrouw nog niet is : met hir trouw ik nooit en
nimmer !" Harlekijntje huilde, de prinses timmerde er
op los en de hertog ergerde zich groen en geel. „Draag
Harlekijntje naar binnen en sluit hem op", beval hij aan
één van zijn lakeien. De lakei, die medelijden met het
arme kereltje had, voerde deze opdracht prompt uit. Hij
ontrukte Harlekijntje aan de greep van de woedende prinses en droeg hem weg. Het ventje werd in een heel donker,
klein vertrekje opgesloten, dat maar één getra lied venstertje
had.
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op de trouwdag van zijn vriend Michaël zat Harlekijntje
gevangen en niemand hoorde zijn erbarmelijk geschrei.
Gravin Rosema rie smeekte de hertog onder tranen, of hij
Harlekijntje weer vrij wilde laten, maar hij antwoordde
streng: „Nee, hij blijft achter slot en grendel; als je er nog
één woord over zegt, mag je niet trouwen met die violist."
Zo werd het geen vrolijke bruiloft. Rosemarie bleef treurig
op haar trouwdag en ook Michaël kon niet echt blij zijn.
Het was akelig om aan te zien. Graaf van Zilverburg kon
er niet tegen. „Al kan ik nu niet met Rosemarie trouwen,
bedroefd mag ze in geen geval zijn", zie hij bij zich zelf.
Hij stond op van tafel, terwijl hij een zakdoek voor zijn gezicht hield. Prinses Aldegonda, die haar pruik weer op
had, vroeg op buitengewoon vriendelijke toon: „Hebt u een
neusbloeding?"
De graaf gaf geen antwoord, ver liet de eetzaal en ging regelrecht naar de keuken. Hij vroeg oude Bet om vlees,
comp8te, veel taart en vruchten. De oude Bet keek hem
heel verwonderd aan, maar ze durfde het hem toch niet
te weigeren. Zij stapelde a lles op verschi llende borden,
zette deze op een groot blad en vroeg of het genoeg was.
„Nou, dat is me ook een veelvraat, die graaf!" mompelde
ze.
Graaf van Zilverburg knikte, nam het blad en kuierde
daarmee triomfantelijk de keuken uit. Hij zocht net zolang tot hij de lakei gevonden had, die Harlekijntje had
opgesloten.
„Breng me naar Harlekijntje," zei hij, „en maak de deur
open." De lakei durfde de graaf, die morgen met de nicht
van de hertog zou trouwen, niets te weigeren, ook gunde
hij Harlekijntje die lekkere dingen wel. Hij wees de graaf
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dus de weg en maakte de deur voor hem open. Ook had hij
een dikke kaars meegenomen, omdat het in Harlekijntjes
kamertje zo ontzettend donker was.
Harlekijntje zat ineengedoken in een hoek en huilde. Plotseling bemerkte hij een lichtstreep en zag hij, dat de graaf
midden in de kamer stond met a llerlei lekkere dingen.
Zijn tranen waren opeens weg, hij ging stralend aan tafel
zitten en begon te smikkelen. Drommels, dat ging er in !
„Harlekijn, hemel, jongen wat kan jij eten !" riep de graaf
verwonderd uit. En toen begon hij Harlekijntje van a lles
te vertellen over de bruiloft. Eensklaps gleed Harlekijntje
van zijn stoel, sloeg zijn armpjes om de hals van zijn weldoener en zei smekend: „Trouw toch niet met haar, ze is
kwaadaardig ! Doe het niet !"
„Ja, ze is le lijk," riep de graaf uit, „en ik trouw ook niet
met haar." De graaf gaf Harlekijntje nog allerlei goede
raadgevingen, vertelde hem, dat de hertog zo kwaad nog
niet was, alleen maar heel dikwijls slecht gehumeurd,
daarom moest hij hem vooral niet boos maken. Toen nam
hij afscheid van Harlekijntje, die, ineens bang geworden
om alleen achter te blijven, smekend vroeg: „Wil je me
meenemen?"
„Harlekijn," zei de graaf, „je hebt toch je erewoord gegeven, anders zou Michiel nooit met Rosemarie hebben mogen trouwen !" Harlekijntje zuchtte. Ja, hij had het beloofd
en het spreekwoord `een man, een man, een woord, een
woord' geldt zelfs voor een domme Jan Klaassen. Hij beloofde toen de graaf om heel braaf te zijn, waarna deze
hem verliet. „Doe de groeten aan Michieltje en Rosemarie !"
had hij er aan toegevoegd.
De bruid en bruidegom waren heel verwonderd toen ze
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hoorden, dat Graaf van Zilverburg bij Harlekijntje was geweest. „Nu ga ik er gauw stilletjes vandoor," fluisterde
hij Rosemarie toe, „ik bedank voor de prinses." Op dat
moment riep de hertog: „Laat iemand Harlekijntje halen,
hij moet eens zijn grappen vertonen."
„Dat wil ik ook nog wel zien", mompelde de graaf. „o,
wee, o wee, als hij maar geen malle fratsen uithaalt !"
Een paar lakeien snelden weg om Harlekijntje en Bamberg
te halen: Harlekijntje zou echt op het toneeltje van Bamberg spelen. „Doe het nu goed !" spoorde Bamberg hem
aan. Pats ! Daar kreeg hij een trap tegen zijn neus van
Harlekijntjes voet. „Au", gilde hij. In de zaal werd er geroepen : „Beginnen, beginnen !" Daar stak Harlekijntje
opeens zijn hoofd naar buiten en trok zijn allerlelijkste
roversgezicht, daarna zag hij er precies zo uit als de prinses.
Hij streek daarbij telkens over zijn bol, alsof hij zijn haar
zocht en toen begon iedereen in de zaal te lachen.
„Hij doet mij na 1" gilde de prinses. „Hij... o !" en toen viel
zij flauw, want Harlekijntje had net zijn duivelsgezicht gezet.
„Die malle flauwtes", bromde de hertog. Hij vond Harlekijntje juist buitengewoon grappig en hij had zelfs even
gelachen.
Rosemarie vond, dat Harlekijntje nu verder wel binnen kon
blijven, maar de hertog zei opeens streng: „Sluit hem nu
weer op !"
Dat was akelig. Harlekijntje liet zich treurig wegbrengen.
In zijn kamertje ging hij midden op de tafel liggen en sliep
in. Hij hoorde niet dat de gasten wegreden, dat het al stiller en stiller werd in het kasteel. Hij hoorde ook niet, dat
Graaf van Zilverburg in alle stilte vertrok. Hij werd pas
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wakker, toen iemand hem flink heen en weer schudde.
Gapend vloog hij overeind en zag er nog erg slaperig uit.
Een lakei stond te lachen om het oliedomme gezicht van
Harlekijntje.
„Sta op," zei de man, „wij gaan zo dadelijk op reis. Gauw,
gauw, Harlekijntje en houd je mond vandaag. De hertog
is in een heel slecht humeur."
„Waarom?" Harlekijntje keek de lakei met opengesperde
mond aan. „Ik heb toch geslapen en geen kattekwaad uitgevoerd", zei hij.
„Omdat Graaf van Zilverburg stilletjes vertrokken is en
een brief heeft achtergelaten, waarin hij schrijft, dat hij
niet met Prinses Aldegonda wil trouwen."
„Dat zou ik ook niet doen," mompelde Harlekijntje, „nee,
dat nooit !"
„Dat wil ik wel geloven !" De lakei lachte en omdat hij
erg op de kleine domme Harlekijn gesteld was, voegde hij
er aan toe: „Wees voorzichtig met de prinses, zij is vreselijk
boos op je. Zij zegt, dat het alles jouw schuld is dat je flink
gestraft moet worden."
Dat was niet bepaald een vrolijk vooruitzicht. Harlekijntje
zuchtte, sprang van de tafel en volgde de lakei.
Buiten stonden de rijtuigen al voor het vertrek gereed. De
hertog werd naar zijn koets begeleid door Rosemarie en
Michaël. De hertog zag er uit als een zwarte donderwolk,
die wel veertien dagen regen voorspelt.
Toen de hertog Harlekijntje zag, riep hij : „Die moet maar
op de bok !"
Prinses Aldegonda sputterde tegen : „Nee, nee, dat moet
hij niet !"
„Jawel, hij moet", zei de hertog streng en Harlekij ntj e
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werd op de bok getild. Harlekijntje wilde eerst nog afscheid nemen van Michieltje en Rosemarie, maar de hertog mopperde: „vooruit, nu ben je van mij en je doet wat
ik zeg. En daarmee uit !"
Harlekijntje kon dus niet eens afscheid nemen van zijn
vrienden. Hij zat op de bok tussen koetsier en palfrenier
en de reis begon. Harlekijntje wuifde, zolang hij Michieltje en Rosemarie nog kon zien, maar toen was het slot
opeens uit het gezicht verdwenen. Waar zou deze reis hem
brengen?
Oef! Harlekijntje slaakte een diepe zucht en de palfrenier
vroeg medelijdend: „Heb je zo'n honger?"
Harlekijntje begon te huilen op Jan Klaassen manier.
Binnen in het rijtuig was de hertog vrese lijk geschrokken.
„Wat is dat?" riep hij, „zit een wild dier ons achterna?
Stop, stop !" De koets stond stil. Harlekijn tj e brulde hartverscheurend door. De hertog boog zich voorover uit het
portier. „Wat is er gebeurd?"
„Met uw welnemen, Hoogheid, Harlekijntje huilt",
antwoordde de palfrenier.
„Harlekijntje huilt?" De hertog wist niet wat hij er van
denken moest, maar Prinses Aldegonda schreeuwde:
„Dat is een nieuwe streek van hem. Straf moet hij hebben !"
„Hij moet dade lijk stil zijn, anders krijgt hij een pak slaag",
zei de hertog. „En stop hem maar meteen in de bagagewagen, dat is beter."
Harlekijntje werd dus in de bagagewagen gezet, te midden
van de koffers, kisten en dozen. De palfrenier, die Harlekijntje een aardig kereltje vond, stopte hem nog een pakjee
met boterhameien toe. „Haal nu geen kattekwaad uit !"
riep hij hem nog gemoede lijk achterna. Hij sloot de deur
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en verder ging de reis. Hobbel-de-bobbel, de koffers en
de dozen wiebelden heen en wde— en Harlekijntje vond het
daar helemaal niet prettig. Elk ogenblik botste hij tegen een
een koffer aan, tot hij er eindelijk genoeg van kreeg. Hij
begon toen tussen en op de bagage te klauteren en ten slotte zat hij bovenop een grote doos. Hij vleide er zich echt
behaaglijk op neer en begon zijn boterhammetjes op te
peuzelen. Net toen hij aan de derde boterham bezig was,
begon het onder hem vreselijk te kraken: het deksel van
de doos barstte en Harlekijntje viel er in. Hij lag midden
in kant, veren, bloemen en linten: bij was in de mutsenen hoedendoos van Prinses Aldegonda terecht gekomen !
Harlekijntje woelde er flink in om, wierp een paar mutsen
voor feestelijke gelegenheden naar buiten. Een paar die
heel mooi waren, frommelde hij in elkaar om een hoofdkussen van te maken. Toen zette hij nog een grote zijden,
met veel linten versierde muts op zijn bol, rolde zich als
een balletje in elkaar en sliep in.
Harlekijntje sliep zo vast, dat bij niet merkte dat de reis na
enige uren voor een rustpauze werd onderbroken. Omdat
Prinses Aldegonda zo kwaad was, vond de hertog het beter Harlekijntje rustig in de bagagewagen te laten, daar
was hij goed opgeborgen. Niemand bekommerde zich om
de kleine boosdoener. Toen de tocht weer werd voortgezet,
sliep Harlekijntje nog steeds door.
's Middags kwam er een onweer opzetten. Zwarte wolken
pakten zich samen precies boven de streek waar ze door
moesten. De hertog was doodsbenauwd voor onweer en
gaf bevel om zo snel mogelijk naar Dingelhuizen te rijden.
Dingelhuizen was een landgoed van de hertog. De pachter
kwam al direct aanlopen, toen de rijtuigen voor de buiten78

plaats stil hielden. Juist op dat ogenblik barstte het onweer
los. Rit ! Bom ! Bit ! De regen viel in stromen neer. De
hertog, de prinses en het gevolg renden naar binnen, de
rijtuigen werden in een schuur gezet en geen mens bekommerde zich om Harlekijntje.
De hertog zei, dat hij dadelijk naar bed wilde. Ook de prinses wilde naar bed. Pas toen de hertog goed en wel onder de
dekens lag, schoot Harlekijntje hem te binnen. „Harlekijnt je is gevlucht !" riep hij verschrikt uit. Zijn kamerdienaar kwam hem echter zeggen, dat de palfrenier Harlekijntje in de bagagewagen had gestopt en dat hij daar
onmogelijk uit kon. Hij vertelde ook dat hij boterhammen
bij zich had.
„Nu dan is het goed", mompelde de hertog. „Dan kan hij
er in blijven. Zolang mijn nicht Aldegonda meerijdt, is
het beter dat Harlekijntje niet te voorschijn komt."
Hij bleef lekker in bed liggen, want zijn grootmoeder had
beweerd, dat de bliksem nooit in een bed insloeg. Om het
arme Harlekijntje bekommerde zich niemand. Prinses
Aldegonda zei zelfs nog dat de bagagewagen eigenlijk veel
te mooi was voor dat lelijke Harlekijntje.
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VII

IN DE HOEDENDOOS
Het regende, het onweerde en lichtte die gehele middag
aan één stuk door, alsof het nóóit zou ophouden. Af en toe
leek het of het minder zou worden, maar dan ratelde de
donder nog heviger dan tevoren. De hertog zag er van af
die dag nog verder te reizen. Hij had Prinses Aldegonda
nog naar haar eigen slot `De Groene Burcht' willen brengen, maar omdat de prinses ook erg bang was uitgevallen,
bleven ze beiden in Dingelhuizen en allebei bleven ze ook
in bed. Daar het gevolg van de hertog en de hofdames van
de prinses zich verveelden en moe waren, begaven ook zij
zich ter ruste. In het kleine kasteel werd het spoedig doodstil.
Na een poosje begon het noodweer te verminderen en
langzamerhand vertoonden er zich weer een paar sterren
aan de hemel en kwam de maan te voorschijn.
In de schuur, waar de bagagewagen stond, was het pikdonker. Maar door een spleet in de wand drong toch nog
een straaltje licht van de maan naar binnen. Zo scheen de
maan precies op het gezicht van Harlekijntje. Daar werd
hij niet wakker van, maar wél van een verschrikke lijk gerommel in zijn maagje. Hij had honger. Eerst wist hij niet
waar hij was. Verward keek hij om zich heen, hij kwam
overeind en toen ritselde en ruiste het plotseling overal.
Toen herinnerde Harlekijntje zich weer wat er gebeurd
was. Ook bedacht hij zich opeens, dat hij ergens nog een
paar boterhammetjes moest hebben. Ja hoor, hij vond ze
werkelijk na enig zoeken terug in de hoedendoos. Direct
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begon hij ze op te peuzelen en toen zijn honger was gestild,
had hij echt zin om wat kattekwaad uit te voeren.
Maar in een bagagewagen kon je niet veel beginnen, vooral niet als het overal pikdonker was.
Harlekijntje gaapte, Harlekijntje zuchtte. Wat was het vervelend tussen al die koffers ! Hij kreeg een raar knijperig
gevoel in zijn borst, zijn arm Jan Klaassenhartje deed
hem pijn. Hij had verdriet. Hij dacht aan het boshuis, aan
de familie Friedolin, aan Michieltje en Rosemarie en
toen verborg hij zijn gezichtje in de muts van Prinses Aldegonda en snikte hartverscheurend.
Wat was het toch moeilijk om een arm en eenzaam Harlekijntje te zijn ! Nu moest hij voorgoed bij de hertog blijven, misschien zag hij zijn dierbare vrienden van het boshuis nooit, nooit meer terug...
Ja, de hertog was een nare man ! Hij zou natuurlijk nooit
zeggen: `Loop naar de drommel !' maar hem telkens
weer laten opsluiten en laten verhongeren. Harlekijntje
trommelde woedend met zijn vuisten op de doos. Gemeen,
echt gemeen was het ! „Het beste zal zijn om maar weer
te ontsnappen", mompelde hij. Maar direct daarop hoorde hij in gedachten weer de woorden van Michiel: „Je
moet je belofte houden, een man een man, een woord een
woord !"
En hij dacht aan het versje, dat hij eens van Engelberta had
geleerd:
„Wie belooft en niet wil doen,
Is gelijk een mager hoen,
Dat wel kakelt op de stok,
Maar geen ei legt in het hok !"
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Harlekijntje jammerde. Hij had het nu toch wel erg slecht
getroffen. Verlangend dacht hij terug aan zijn oorspronkelijk tehuis, het mooie Jan Klaasseneiland, waarvan hij zo
dikwijls had gedroomd. Hij icon zich niet precies meer
voorstellen hoe het er uit zag. Telkens wanneer hij aan
het verre, onbekende eiland in de oceaan dacht, zag hij
een heleboel bontgekleurde, schitterende bloemen, hoorde hij zeldzaam mooie vogels zingen en meende hij steeds
een hele lange rij vro lijke harlekijntjes te zien. Maar alles
zag hij als in een droom; hij was al te lang onder de mensen
geweest en was daardoor veel vergeten.
„Ik zal het Jan Klaasseneiland nooit terugvinden", overdacht hij treurig. Hij woelde weer he ftig tussen al de feestelijke hoofddeksels van de prinses en huilde. Het was warempel ook geen pretje om alleen, midden in de nacht,
opgesloten te zitten in een bagagewagen.
Gelukkig kunnen harlekijntjes nooit lang achter elkaar
bedroefd zijn. Harlekijntje nam een kolossale muts met
linten eraan, zette die op zijn hoofd en grijnsde tegen de
maan.
„Bè-è !" deed Harlekijntje, maar... van schrik viel hij opeens achterover in de hoedendoos.
Wat ritselde, fluisterde en rommelde daar buiten?
Harlekijntje kon niets zien, maar hij hoorde stemmen en
zachte voetstappen.
Iemand zei: „Daar in de hoek, die is het !"
Een andere stem antwoordde: „Zachtjes, zachtjes, anders
horen ze ons in het kasteel !"
„Ze slapen allemaal, er is nergens meer licht aan", hoorde
Harlekijntje de eerste stem weer zeggen.
De ander sprak : „Pas goed op, er zijn hier grote plassen,
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trap er niet in ! Zouden de honden zich stil houden?"
„och, die ! Ik heb hun een worst toegegooid !" zei de eerste
weer. En de tweede vroeg: „Weet jij waar de koffer met
juwelen staat?"
„Ja zeker, dadelijk links opzij; ik heb de wagen toch dikwijls helpen inladen".
Nu lachten ze allebei en fluisterden samen buiten in het
park. Toen zei de eerste stem weer : „De mooie toiletten
van Prinses Aldegonda zijn ook in de bagagewagen, misschien kunnen we die ook wel vinden."
„Ik heb een lantaarn, die zal ik in de wagen aansteken",
antwoordde de andere weer en deze stem kwam Harlekijntje buitengewoon bekend voor. Wie kon het zijn?
Harlekijntje beefde van angst. Het waren zeker dieven.
Als ze hem eens vonden... o, wat zou er dan met hem gebeuren? „Ik kruip onder in de doos", bedacht hij, maar
toen kwam hij op het idee, dat als hij maar heel hard gilde,
men hem in het kasteel wel horen zou en dan zouden de
dieven wel vluchten zonder iets te stelen.
„Drommels ! Die is afgesloten !" mopperde een van de
mannen. De wagen wankelde, werd heen en weer geschud
en toen fluisterde een stem : „Het gaat."
Krak I Het slot sprong open, twee mannen keken naar binnen. De ene tastte met de hand naar links en zei teleurgesteld : „Nu staat de kleine koffer er niet meer !"
„Ik zal de lantaarn aansteken I"
„Doe dat maar liever niet !" waarschuwde de eerste.
„och, niemand kan ons hier toch zien I" antwoordde de
ander. Hij sloeg twee vuurstenen tegen elkaar en het volgende ogenblik brandde er een klein lantaarntje.
„We moeten alles doorzoeken", zei de eerste.
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Harlekijntje kreeg het benauwd. Het zweet brak hem uit
van angst. „Ik zal hen aan het schrikken maken", zei hij
bij zich zelf. En toen verzon hij om net zo'n zuur gezicht
te zetten als Prinses Aldegonda. Zo gezegd, zo gedaan.

Meteen schoot hij boven de rand van de hoedendoos uit.
De grote muts met linten wankelde op zijn hoofd en de
twee dieven schreeuwden het uit :„De prinses, de prinses !"
Nog harder dan de dieven, schreeuwde Harlekijntje en
één, twee, drie sloeg hij hen met de mutsen om de oren.
Het was een opeens een hels kabaal in de schuur.
Klets ! Daar viel de lantaarn op de grond. Ze slaakten een
kreet en wilden vluchten, ze vlogen naar de schuurdeuren
en stootten daarbij alle twee hun hoofd.
De voorste verloor zijn evenwicht, struikelde en viel buiten
in een grote plas, zijn makker viel over hem heen en kwam
ook in de plas terecht. „Au!" kreunde hij, „mijn been !"
„Mijn neus!" jammerde de andere.
In de wagen ging Harlekijntje door met schreeuwen, zo
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hard hij maar kon, totdat er licht kwam in het kasteel en
in de naburige stal. De pachter en de knechten kwamen
kijken, de gasten waren wakker geworden, en voordat de
twee dieven weer overeind gekrabbeld waren, waren zij al
omsingeld.
„Hé ! Dat is Bamberg", riep iemand.
„En die ander is weggejaagde Hannes !" riep een ander.
„Wie is er toch zo aan 't gi llen in de bagagewagen?"
vroeg de pachter. „Lieve hemel, ja, dat is Harlekijntje."
Een lakei lichtte bij met een lantaarn en allemaal begaven
zij zich nu naar de bagagewagen, terwijl de knechten de
twee dieven voortsleepten. De bagagewagen stond open
en...
„De prinses !" riep de eerste lakei onthutst.
„Alle mensen ! Drommels nog toe ! De prinses zit in de
bagagewagen !" krijsten de anderen door elkaar.
En daar zij voor de pinses allen even bang waren, holden
ze weg en gilden steeds door: „De prinses zit in de bagagewagen, de prinses zit tussen de koffers !"
Door het lawaai ontwaakte nu ook de hertog en hij vroeg:
„Wat is er toch aan de hand?"
Een lakei stormde al zijn kamer binnen en riep: "Hoogheid, Prinses Aldegonda zit in de bagagewagen en bijna
was ze gestolen !"
„In de bagagewagen?" stamelde de hertog. „Wat zijn dat
voor malle kuren?"
„Waar zit ik?" schetterde prinses buiten in de gang.
„Wie zegt, dat ik in de bagagewagen zit? Wie is er zo
brutaal om dat te beweren?"
„De prinses zit in de bagagewagen !" De jongste bediende
kwam de gang inhollen en pits, meteen had hij een oor85

veeg te pakken. Vóór hem stond de prinses in een helgele
kamerjas en ze zei luid: „Zie je dan niet, dat ik hier sta?
Hoe kan ik dan in de bagagewagen zitten? Wat zijn dat
trouwens voor malle praatjes? Ik heb nog nooit in een bagagewagen geslapen !"
„Maar... maar..." Van verbazing kon de bediende geen
woord uitbrengen. Weer kwam er een lakei aanrennen en
ook die riep uit : „De prinses zit in de bagagewagen !"
Pats ! Ook hij kreeg een fikse tik van de prinses en toen hij
daarop vreselijk begon te kermen van de pijn, stak de hertog zelf eindelijk zijn hoofd om de deur en vroeg: „Maar
lieve Aldegonda, wat is dat voor een mal idee van je?
Waarom heb je in de bagagewagen gezeten?"
„Dat wordt me toch te kras !" riep de prinses verontwaardigd uit. „In mijn hele leven heb ik nog nooit in een bagagewagen gezeten, dat zou toch wel een heel ongeschikt
verblijf zijn voor een..."
„Deze hier heeft in de bagagewagen gezeten en de dieven
op de vlucht gejaagd !" De pachter kwam aangelopen en
droeg in zijn armen Harlekijntje, die nog steeds de muts
van de prinses op had. Hij gilde en spartelde, toen hij de
prinses zag.
„O, mijn allermooiste, allerbeste muts !" Aldegonda stortte
zich woedend op Harlekijntje en ze had hem zeker zijn
haar uitgetrokken, als de pachter het kleine kereltje niet
had beschermd.
„Met uw welnemen," zei de pachter, „hij heeft geen straf
verdiend. Dit is een buitengewoon dappere jongen, hij
heeft zo'n keel opgezet, dat de twee dieven in een grote
plas zijn gevallen en..."
„Mijn muts, mijn muts, e llendige vlegel !" De prinses
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sprong weer op Harlekijntje toe en ze zou hem zeker opnieuw onder handen genomen hebben als de hertog niet
tussenbeide was gekomen door te gebieden: „Stilte !
Harlekijntje moet eerst verte llen wat er gebeurd is. Niemand mag hem aanraken."
Harlekijntje kon geen woord uitbrengen, zo snikte hij !
Langzamerhand bedaarde hij toch en vertelde toen, hoe
hij de dieven gehoord had en hoe die van plan geweest
waren om de juwelen en de toiletten van de prinses te stelen. „Toen heb ik gauw deze muts opgezet en een gezicht
getrokken zoals zij daar," besloot hij zijn verhaal en hij
wees met zijn vingertje naar de prinses, „omdat, omdat
iedereen een hekel aan haar heeft !"
„Dat is brutaal!" De prinses wilde flauw vallen, maar toen
zag ze opeens de anderen glimlachen. Zelfs de hertog grinnikte, toen de pachter vertelde dat de dieven, Bamberg en de
vroegere knecht Hannes, nog helemaal verbijsterd van
de schrik waren, omdat ze werkelijk geloofden, dat de
prinses zélf in de bagagewagen had gezeten.
„Hij moet slaag hebben !" De prinses was ontzettend
kwaad.
„Nee", zei de hertog. „Harlekijntje is heel moedig opgetreden. Wees maar b lij dat niet al je juwelen en kleren zijn
gestolen."
„Maar mijn muts !"
„Nu, met die ene muts is toch niets gebeurd !" De hertog
was woedend op haar. Hij zei, dat Harlekijntje naar bed
gebracht moest worden, dan kon hij nog lekker wat gaan
slapen. Hij had zich heel dapper gedragen en de hertog
was hem zeer, zeer dankbaar. Daarbij knikte de hertog
Harlekijntje vriende lijk toe; alien waren even aardig
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tegen hem, alleen de prinses zag er echt nijdig uit. De
schrik sloeg Harlekijntje om het hart, toen hij er aan dacht,
hoe hij tussen de mutsen en hoeden van de prinses gelegen
had. 0 wee ! Er zou morgen nog wel wat voor hem zwaaien!
De lakei Feit, die Harlekijntje naar zijn kamer moest
brengen, was een goedhartige kerel. Hij merkte wel, dat
Harlekijntje wat bedrukt was en vriendelijk vroeg hij :
„Wat is er aan de hand?"
Fluisterend vertrouwde Harlekijntje hem toe, waarin hij
gelegen had in de bagagewagen.
Feit lachte. „Ja, waarom stoppen ze je daar dan ook in?"
zei hij. „Maar troost je, kleine vent, ik zal de koffer dicht
doen; morgen wordt hij meteen uitgeladen. Dan merkt de
prinses pas als ze thuis is, dat jij tussen haar hoeden en
mutsen hebt gezeten. Waarom sluiten ze je daar ook op?
Als iemand in het donker ergens invalt, kan hij er niets
aan doen."
Harlekijntje was getroost. Hij strekte zich behaag lijk in
zijn bed uit. Hij vond zichzelf een hele held na alles wat
er was gebeurd.
Harlekijntje sliep rustig door tot de volgende morgen. Hij
kreeg zijn ontbijt op bed en toen hij dat heerlijk opgepeuzeld had, mocht hij de hertog goedemorgen gaan zeggen.
De hertog gaf hem als beloning voor zijn flink gedrag een
grote zak met suikertjes en beloofde hem, dat hij die dag
weer in de koets zou mogen zitten, zodra de prinses in
haar kasteel zou zijn aangekomen. Hij mocht ook nog
zeggen, wat hij erg graag wilde hebben, maar dan moest
hij er eerst eens goed over nadenken. Het enige dat hem
niet werd toegestaan was zijn vrijheid...
88

De ochtend begon dus heel prettig. Harlekijntje stopte
meteen zijn neus in de zak met lekkers, hoewel je zoiets
eigenlijk niet mag doen in tegenwoordigheid van een
hertog.
Achter de deur klonk opeens gezucht en gekerm. De deur
ging open en Bamberg en Hannes werden binnengeleid.
De hertog keek hen streng aan: „Jullie krijgen een flinke
straf", zei hij. „Jullie worden in de gevangenis gestopt."
„Genade, genade !" Bamberg huilde als een kind en Hannes
keek de hertog beschaamd aan. Zij knielden voor hem
neer en vroegen om vergiffenis : zij zouden nooit, nooit
meer zo slecht zijn. „De kinderen zijn telkens als ik een
voorstelling gaf, met hun centjes weggelopen en daarom
had ik nu geld nodig", zei Bamberg. „En ik dacht, dat ik op
de bruiloft van de gravin een voorstelling had mogen
geven, maar juist toen ik zou beginnen viel Prinses Aldegonda flauw !"
„En mijn kinderen zijn ziek !" kermde Hannes. „Och
lieve, goede hertog, weest u ons toch genadig !"
„Daar komt niets van in ! Jullie worden vele jaren lang
opgesloten", bromde de hertog nors.
Harlekijntje vond, dat de hertog toch een akelige man was.
Het was wel erg wat die mannen hadden gedaan, maar nu
zij zo'n berouw toonden, moest de hertog toch niet al te
streng zijn. En plotseling had Harlekijntje een prachtidee.
Hij keek op, slikte nog gauw een stukje chocolade door
en zette daarna zo'n lelijk gezicht, dat Bamberg dacht:
„0 wee, nu gaat Harlekijntje mij ook nog aanklagen."
„Hertog," zei hij, „je hebt me wat beloofd. Mag ik zeggen,
wat ik graag wil hebben?"
„Je wilt zeker nog zo'n zak met snoepgoed, want deze is
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bijna leeg", zei de hertog. „Harlekijntje, je krijgt er nog
buikpijn van."
„Nee !" riep Harlekijntje vrolijk. Hij wees met zijn vinger
naar de twee dieven. „Laat hen vrij, hertog !" smeekte hij.
„Wat, Harlekijn, jij vraagt dat voor Bamberg, die je overal
achtervolgd heeft?" riep de hertog verwonderd.
„och," zei Harlekijntje en stopte meteen een groot stuk
suikergoed in zijn mond, zodat hij er bolle wangen van
kreeg, „Engelberta heeft mij geleerd, dat we moeten kunnen vergeten en vergeven, ik ben nu niet boos meer !"
De hertog schaamde zich wel een beetje over zijn eigen
strengheid. „Nu, wat mij betreft," mompelde hij, „ze
kunnen gaan, ze zijn vrij, omdat Harlekijntje het gevraagd
heeft. Maar Harlekijntje, heb je nu ook begrepen dat er
geen wens voor jou meer overblijft?"
Harlekijntje grinnikte tevreden en stopte een groot suikerhart in zijn mond; klok, klok, weg was het !
„Maar jongen, wat ben jij gulzig !" riep de hertog verschrikt.
„Een klein beetje wel", zei Harlekijntje. En terwijl hij de
reusachtige zak lekkers in de kamer rondzwaaide, riep hij
opeens : „Hoera, hoera, ze zijn vrij !" Hij gilde zo ontzettend, dat de hertog zijn oren dichthield. „Gaan jullie nu
maar allemaal weg en jij, Harlekijntje, eet maar liever
door van je snoepgoed, in plaats van zo te schreeuwen, of
je vermoord wordt."
Bamberg en Hannes bedankte de hertog nog en toen zij de
kamer verlieten, fluisterden ze beiden : „Harlekijntje, die
weldaad zullen we ons leven lang niet vergeten."
Intussen was het tijd geworden om de reis weer voort te
zetten.
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Harlekijntje mocht naast zijn nieuwe vriend, de lakei Feit,
in een rijtuig zitten. Feit zei, zodra hij met Harlekijntje
alleen was: „De hoeden en mutsen van de prinses zijn
totaal vernield ! Daar zal ze wel over tekeer gaan ! Gelukkig
maar dat we het niet horen ! Je bent me toch ook een ondeugende rakker I"
De stoet zette zich nu in beweging. Ze reden over landwegen, door bossen en kwamen toen aan bij een rivier. Toen
ze de brug over waren stonden daar enige reiskoetsen te
wachten. De prinses moest hier uitstappen en in haar eigen
rijtuig verder gaan. Haleki j ntj e zag dat de bagage overgeladen werd. Hij herkende de reusachtige hoedendoos en
hij zag ook dat de prinses deze doos wantrouwend bekeek.
„De deksel is er af geweest," riep ze uit, „die lijkt wel helemaal kapot."
„och, onzin", bromde de hertog. „Breng nu Harlekijntje
bij mij, en dan vooruit, ik heb geen tijd meer."
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Harlekijntje wipte gauw in de koets van de hertog. De
paarden trokken aan en juist op dat ogenblik zag Harlekijntje, dat de prinses in de doos keek. Ze gaf een gil.
Alles lag door elkaar en midden op haar mooiste hoed, die
helemaal ingedeukt was, lag nog een stuk boterham.
De prinses wrong de handen, hief een dreigende vuist in
de richting van de wegrijdende koets. De hertog zag het
niet, maar Harlekijntje wel en toen moest hij zo onbedaarlijk lachen, dat zelfs de grimmige hertog mee moest
lachen. Hij kreeg er haast buikpijn van. „Het is toch goed,"
dacht hij, „dat ik Harlekijntje hier heb, hij zal altijd mijn
slechte humeur kunnen verjagen."
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VIII

DE EERSTE NACHT OP KASTEEL
HEMELHOOG
Daar zat Harlekijntje nu bij de hertog in het rijtuig. Ze
waren op weg naar Kasteel Hemelhoog, waar de hertog
alleen 's zomers woonde. De weg liep voortdurend omhoog
en helemaal op de top van de berg zag Harlekijntje plotseeen groot, prachtig slot liggen. De ramen schitterden in de
zon en bovenop de torens wapperden vrolijk bontgekleurde vlaggen.
Nieuwsgierig stak Harlekijntje zijn hoofd ver buiten het
portier, heel ver zelfs, en juist toen de hertog wilde zeggen: „Harlekijntje, val er niet uit !" was het al gebeurd.
Harlekijntje was pardoes midden tussen een troepje kinderen gevallen, die nieuwsgierig waren komen aanlopen
om de hertog te zien voorbijrijden. Verschrikt stoven zij
uit elkaar, maar nauwelijks hadden ze het koddige Jan
Klaasje opgemerkt, of ze kwamen terug en gingen joelend
om hem heen staan. De hertog dacht niet anders dan dat
Harlekijntje van alles en nog wat had gebroken. Dat een
Harlekijntje overal heen kan duikelen, zonder zich te bezeren, kwam niet bij hem op. Opgewonden riep hij uit:
„Harlekijntje is verongelukt, help, help !"
De koets stopte en lakeien sprongen te hulp. Harlekijntje
stond heel vrolijk te kijken te midden van de kinderen,
sloeg zijn kleren wat af en trok zulke domme gezichten dat
de kinderen haast stikten van het lachen.
Dit vond Hertog August Erasmus echter helemaal niet
leuk ! Hij kon zulk geschreeuw niet uitstaan. Harlekijntje
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mocht ook zijn kunsten alleen maar voor hém vertonen,
hij was de meester, Harlekijntje de knecht.
„Stap in I" gebood hij streng en de kinderen vlogen schuw
weg voor dat boze gezicht. Angstig keken zij de koets nog
na; opeens stak Harlekijntje zijn hoofd weer uit het raampje, grijnsde, zette eerst een roversgezicht en deed daarna
Prinses Aldegonda na. De kinderen barstten in lachen uit.
Toen pakte de hertog zijn stok en sloeg er mee op Harlekijntjes neus. Het kwam hard aan. Harlekijntje kroop in
een hoekje van het rijtuig en begon te huilen. Dat trof al
heel slecht, want de hertog kon absoluut niet tegen lawaai
en hij sloeg Harlekijntje net zo lang totdat hij muisstil
was. Heel, heel zachtjes huilde hij nog wat door, maar toch
zo, dat de hertog het niet kon horen. Zijn neus, zijn rug,
alles deed hem pijn en het prachtige kasteel dat zij ondertussen genaderd waren, interesseerde hem niets meer.
De hertog was een nukkig man. Door Harlekijntjes gehuil
was hij helemaal uit zijn humeur geraakt en hij gaf bevel
om de kleine vlegel in een kamertje met getraliede vensters
op te sluiten. Dit kamertje lag op de benedenverdieping
en was donker en kil. Harlekijntje zou het daar verschrikkelijk hebben gehad, als Feit er niet was geweest. Feit
zorgde goed voor het kleine kereltje. Harlekijntje kreeg
een bed in zijn kamer en volop eten en drinken. Af en toe
kwam Feit hem gezelschap houden en bracht nog andere
mensen mee. Terwijl de hertog verdrietig in zijn bed lag
en de opperhofmeester thee bij hem dronk, zaten de knechten, lakeien en kamermeisjes in Harlekijntjes kamer.
Harlekijntje stond boven op de tafel en vertoonde zijn
kunsten. Het ging er heel vrolijk toe.
Het gelach klonk door de kamer en drong door het raam94

pie naar buiten, vlak er boven, op de eerste verdieping,

had de hertog zijn kamer. Mismoedig en knorrig lag de
hertog in bed. Hij hield zijn ogen dicht. Duide lijk kon hij
het gelach beneden horen.
Wat was dat? De hertog kwam overeind en luisterde. Het
gelach hield maar niet op ! Dat was toch ellendig ! Woedend
gaf hij de opperhofmeester opdracht de eerste kamerdienaar te bellen. Gelukkig hadden ze de bel beneden ook
gehoord. Juist op het ogenblik dat de hertog toornig vroeg:
„Wie lacht er zo?" riep Feit beneden: „Gauw, Harlekijn,
in bed en jullie, a llemaal er uit ! De hertog heeft ons gehoord."
Ze vlogen de kamer uit. Feit draaide de sleutel om en
Harlekijntje kroop in bed. Intussen liep de opperhofmeester naar beneden en ontsloot Harlekijntjes kamertje. Het
was er doodstil, alleen het luide gesnurk van Harlekijntje
was te horen.
De opperhofmeester schudde met zijn hoofd en ging de
trap weer op. „Harlekijntje slaapt", deelde hij mee.
„Onzin! Ik heb hem horen lachen ! Laat hem hier brengen !" gebood de hertog. De opperhofmeester en de kamerdienaar gingen nu samen naar beneden en riepen: „Harlekijntje, je moet bij de hertog komen."
Harlekijntje, de vlegel, verroerde zich niet. Hij snurkte als
een dragonder. Ten slotte nam de kamerdienaar hem op
zijn arm en toen bewoog Harlekijntje zich, maar hij deed
alsof hij zijn ogen niet open kon houden. Boven, in de
kamer van de hertog, opende hij zijn mond zo wijd mogelijk en gaapte hoorbaar : „Oeah ! oeah I" Hij rekte zich
flink uit en pits, kreeg de opperhofmeester Harlekijntjes
vuist tegen zijn neus.
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„Harlekijn,” riep de hertog boos uit, „wat doe je daar?"
„Ik sla-a-a-ap !"
„Je hebt gelachen !"
Harlekijntje zette opeens zijn allerlelijkste roversgezicht
en de hertog zonk, dodelijk verschrikt, in de kussens terug.
„Breng hem weg, sluit hem op en de sleutel moet ik hier
bij mijn bed hebben !" riep de hertog uit, razend van ergernis.
De kamerdienaar droeg Harlekijntje naar zijn kamer terug, gooide hem in bed en sloot de deur af. Daar zat Harlekijntje rechtop in bed. Hij was helemaal niet moe, hij
had juist reuze zin om kattekwaad uit te halen. Hij wachtte
een poosje, totdat het op de gangen ook stil was geworden.
Toen stak hij een kaars aan. Feit had in een hoekje kaarsen
en vuurstenen neergezet. En met de kaars doorzocht hij de
hele kamer. „Wie weet," zei hij in zich zelf, „misschien
vind ik hier ook wel een geheime gang, zoals vroeger op
het jachtslot van de hertog." Maar hoe hij ook klopte en
zocht, een uitweg vond hij niet. Hij vond alleen maar een
klein deurtje, dat in de schoorsteen uitkwam. Dat was
juist boven zijn bed.
Hertog August Erasmus was net ingeslapen, toen plotseling een dof, akelig gesuis hem wakker maakte. Vrese lijk
geschrokken ging hij rechtop in bed zitten. Wat was dat
nu weer?
„Hoehoe, hoehoe", klonk het weer. Sidderend trok de hertog aan de bel. Weer kwamen de kamerdienaar en de opperhofmeester aansnellen en beiden luisterden spierwit naar
de geheimzinnige geluiden.
„Harlekijntje, natuurlijk, dat is Harlekijntje I" kermde de
hertog en meteen rende de opperhofmeester weg, de trap96

pen af en maakte de deur van Harlekijntjes kamer open.
Harlekijntje lag in bed en sliep als een roos. De opperhofhofmeester liep weer naar boven en zei : „Hij is het niet,
hij slaapt !"
„Jawel, hij was het toch !" riep de hertog uit. „Luister maar,
nu is alles stil !"
Het was werkelijk stil, want Harlekijntje was nu toch
bang geworden. Hij ging niet verder door met kermen en
kreunen en toen de kamerdienaar en de opperhofmeester
nog eens in zijn kamer gingen kijken, sliep hij echt heel
vast.
Boven gekomen, hielden zij vol: „Hij is het niet geweest."
„En toch was hij het ! Morgen krijgt hij er straf voor", zei
de hertog. „Nu ga ik ook slapen."
De andere mensen in het kasteel wilden ook niets liever dan
dat. Spoedig heerste er overal volmaakte stilte, niets verroerde zich. In Harlekijntjes kamer vloog een kleine
vleermuis rond, hij fladderde om Harlekijntjes neus en
Harlekijntje werd wakker. Hij schreeuwde geen moord en
brand, zoals Prinses Aldegonda had gedaan, maar hij
ving de vleermuis. „Ha !" zei hij, „dit diertje kan ook door
schoorsteen terugvliegen, hij zal er wel uit weten te komen !" Dadelijk deed hij het deurtje open en stopte het arme
dier in de schoorsteen. „Goede reis 1" riep Harlekijntje nog.
Het was natuurlijk niet zo erg prettig voor de vleermuis om
door de schoorsteen te moeten vliegen. Het dier begon te
piepen en weer rees de hertog verschrikt overeind. Toen hij
het gepiep en gefladder hoorde, kroop hij onder de dekens
en riep om hulp.
Toen kwam er weer leven in het kasteel en de opperhofmeester holde opnieuw naar beneden en vond Harlekijntje
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vast in slaap. Dit keer pakte hij hem op en droeg hem
meteen naar de appartementen van de hertog.
„Daar is hij", zei de opperhofmeester. „Hij slaapt alweer."
„Hij heeft het niet gedaanC" zei de kamerdienaar, „ik
hoor nog aldoor piepen". Ja, het gepiep ging steeds door
want de arme kleine vleermuis kon zo gauw de uitgang
van de schoorsteen niet vinden.
„Oeah ! oeah !" gaapte Harlekijntje. De opperhofmeester
had hem op de grond gelegd, want hij had geen zin om
weer een stomp tegen zijn neus te krijgen. „Hij is het dus
niet", riep de hertog bevend uit. De vleermuis was nu net
in de schoorsteen, die langs de kamer van de hertog liep,
aangekomen en liet een klagend geluid horen.
„Het is een spook !" fluisterde de kamerdienaar.
„Grgr, grgr", snurkte Harlekijntje op de vloer.
Nog eenmaal werd hetzelfde klagende geluid in de schoorsteen gehoord en toen was a ll es stil: de vleermuis had de
opening gevonden.
Harlekijntje snurkte rustig verder en de hertog zei zuchtend : „Maak hem wakker, dan kan hij mij wat afleiden
met zijn grappen."
Ja, Harlekijntje wakker maken, wanneer hij deed alsof hij
sliep, dat was lang niet gemakkelijk. Maar eindelijk gaf
Harlekijntje toe, deed zijn ogen wijd open en vroeg: „Wat
moet ik doen?"
„Ben je dan vergeten, dat je mij moet amuseren, als ik
treurig gestemd ben?" vroeg de hertog korzelig.
„0 nee !" Harlekijntje grijnsde en begon meteen buitelingen te maken. Eén, twee, drie, klets, daar lag de grote spiegel in scherven. De stukken vlogen naar alle kanten en de
hertog riep verchrikt : „Schei uit, schei uit !"
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Harlekijntje zat met een sprong midden op het bed van de
hertog, stopte zijn eigen voet in zijn mond en was juist van
plan om met de hertog een beetje te gaan stoeien.
„0, lieve hemel, neem hem weg, sluit hem op ! Maar niet
beneden, ergens waar hij niet kan ontvluchten," zei de
hertog, „hij moet het heel akelig hebben."
„Ik zal zoet zijn", zei Harlekijntje angstig.
„Stil, stil", vermaande de opperhofmeester, die toch medelijden had met het arme ventje en die de stomp tegen zijn
neus al vergeten was. „Wees nu stil, anders wordt de hertog nog bozer en dan zijn wij er allebei slecht aan toe."
Hij nam Harlekijntje mee naar zijn eigen kamer. Harlekijntje mocht op een zachte, rood fluwelen divan gaan slapen en de oude opperhofmeester mompelde, toen Harlekijntje onmiddellijk insliep: „Arm kereltje, hoe zal jij 't
hier hebben? Het valt niet mee het de hertog naar de zin te
maken als hij een slechte bui heeft !"
Toen ging hij zelf ook naar bed. Na een paar minuten sliep
iedereen. Alleen de hertog niet; die was van opgewondenheid klaar wakker geworden. Hij ging op zijn rechterzijde
liggen, dan op de linker, dan weer op zijn rug, rolde zich
op zijn buik, keerde het kussen telkens om, maar inslapen
kon hij niet. „'t Is Harlekijntjes schuld," bromde hij, „ik
zal een kooi laten maken en hem daarin stoppen. Wacht
maar, Harlekijn, naar de drommel stuur ik je niet, maar het
zal slecht met je aflopen, als je doorgaat met zo lastig te
zijn !"
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XI
HET BEDROEFDE MARLEENTJE

Goed uitgerust en heel monter slenterde Harlekijntje de
volgende morgen in het park, dat zich rondom het kasteel
uitstrekte. De opperhofmeester had hem een flink ontbijt
gegeven. Hij had nu geen honger meer en de hertog had
hem niet laten roepen, daar was hij blij om. Gelukkig had
hij geen flauw idee van de plannen, die de hertog voor hem
beraamde.
De hertog was ervan overtuigd, dat Harlekijntje opgesloten
was en hij vond, dat het maar zo moest blijven. Maar de
opperhofmeester was een aardige, oude man, die er niet
van hield om kinderen op te sluiten. Hij had a lleen maar
gevraagd: „Harlekijntje, zul je niet weglopen?"
Het kereltje had hem zo treurig aangekeken en van zijn
brief verteld, dat de opperhofmeester direct had gemerkt,
dat hij zijn belofte nooit zou breken. Daarom mocht Harlekijntje nu in de tuin rondlopen.
Het was een mooi, groot park. Er waren bloemperken en
grasvelden en een klein bosje, waar een beekje door stroomde. Vergeet-mij-nietjes en boterbloemen bloeiden langs
de rand en witte kiezelsteentjes lagen op de bodem. Grote
forellen zwommen lustig heen en weer en libellen vlogen
vlak boven het water.
Harlekijntje vond het hier een verrukkelijk plekje. Hij
hoorde het gekabbel en hij kon zich spiegelen in het glasheldere water. Harlekijntje dacht er juist over om in de
beek te gaan rondspartelen en wat in het water te spelen,
toen hij een klein meisje zag zitten aan de rand van de
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beek. Het was een allerliefst meisje, ze leek op Sneeuwwitje. Alleen waren haar wangen niet zo rood als bloed,
maar zo wit als pasgevallen sneeuw.
„Hallo !" riep Harlekijntje vrolijk uit. „Dat zal een aardig
speelkameraadje zijn", dacht hij dadelijk.
Het meisje keek verschrikt op, zuchtte en viel bleek achterover in 't gras. Harlekijntje schrok ervan. Het leek wel of
het meisje dood was. Hij kwam heel voorzichtig dichterbij en raakte even het kleine gezichtje aan. Toen opende
het meisje haar grote, donkere ogen en keek hem treurig
aan. Harlekijntje kreeg er tranen van in zijn ogen, zo zielig
keek ze. Hij bleef doodstil staan en waagde het nauwelijks
zich te verroeren. Een poosje bleef het stil, tot opeens een
zacht, treurig stemmetje vroeg: „Wie ben je toch?"
Harlekijntje keek haar wat verlegen aan en antwoordde:
„Ik ben Harlekijntje. Maar jij? Ben je een prinsesje?"
„Nee," antwoordde ze, „ik ben het bedroefde Marleentje."
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„Waarom ben je dan bedroefd?” Harlekijntje zette uit puur
medelijden de allerverschrikkelijkste gezichten. Andere
kinderen moesten daar altijd om lachen.
Marleentje boog zich nog wat verder voorover en haar
tranen druppelden in het water. „Ik moet altijd huilen",
klaagde ze.
„Waarom moet je huilen?" Harlekijntje moest ook wel
eens huilen, en zelfs flink huilen, maar dat iemand altijd
huilen moest, kon hij niet begrijpen.
„Om Vader", fluisterde Marleentje.
Zou hij gestorven zijn? Harlekijntje durfde het niet te vragen, hij ging stilletjes naast het meisje zitten. Een poosje
hoorde je niet anders dan het kabbelen van het beekje en
het ruisen van de bomen.
Plotseling riep een stem in de verte: „Harlekijntje, Harlekijntje !" Hij sprong op. De opperhofmeester had gezegd:
„Als je geroepen wordt, kom dan dade lijk, anders laat de
hertog je weer opsluiten."
Harlekijntje riep nog: „Ik kom wel terug" en toen liep hij
met zulke gekke bokkesprongen naar huis, dat het bedroefde Marleentje hem erg verwonderd nakeek.
In het kasteel kwam Feit Harlekijntje al tegemoet. „Gauw,
gauw, je moet bij de hertog komen, maar niet kopje duikelen, hoor !"
De hertog zat in een mooie grote kamer en was verdrietig.
Dat was hij bijna elke dag, misschien wel, omdat hij een
te goed leven had. Hij gaapte en keek Harlekijntje nors
aan.
„Waar was je?"
„In de tuin", stamelde Harlekijntje en net wilde hij zeggen: „Ik heb Marleentje gezien", toen de opperhofmeester
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hem toefluisterde: „Sst !" Snel deed Harlekijntje zijn mond

weer dicht. Hij stond voor de hertog en keek deze met zijn
kleine glinsterende krenteoogjes verbaasd aan. Och, och,
wat een brombeer ! Opeens vroeg de hertog: „Kan je werkelijk een gezicht zetten, zodat je op mijn nicht Aldegonda
lijkt?"
Harlekijntje vertrok zijn gezicht, het was vrese lijk gek om
te zien en opeens leek hij precies op Prinses Aldegonda.
De hertog lachte en zei: „Trek nog meer malle gezichten I"
Harlekijntje zette het ene gezicht na het andere en de hertog vond hem nu toch wel een grappig ventje. Zijn boosheid was helemaal verdwenen. Hij gaf opdracht voor
Harlekijntje een mooi kamertje in de toren in orde te maken en 's middags zou Harlekijntje met de hertog aan tafel
mogen eten.
Och, och, dat werd me een toestand ! Toen Harlekijntje
nog in het boshuis was, had Engelbarta heel dikwijls aanmerkingen gemaakt op zijn manieren aan tafel. Vooral ook,
omdat hij veel te veel at.
Aan tafel bij de hertog was men zoiets niet gewend.
Klok, klok, het bord was leeg in twee tellen en dan de porties, die de jongen op zijn bord laadde... onbeschrijfelijk!
De hertog had de gewoonte om zeven maal per dag te eten
en daartussendoor dronk hij nog chocolade. 's Middags at
hij dan gewoonlijk maar heel weinig; de hovelingen haalden later hun schade in, omdat ze aan tafel te kort kwamen.
Want de hertog werd boos, als iemand meer durfde te eten
dan hij. A lleen Prinses Aldegonda kon lekker zitten smullen. En nu was Harlekijntje er nog bij gekomen, die als
een wolf at. Na de soep hield hij zijn bord bij en riep uit:
„Nog meer !"
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„Het is genoeg,” riep de hertog boos, „je krijgt maar
éénmaal !"
„Hé," dacht Harlekijntje, „als dat zo gaat, moet ik het
anders aanleggen." En bij de .tweede gang laadde hij zijn
bord boordevol, alles stapelde hij op elkaar, zodat het een
hele berg werd. De knecht, die ronddiende, kon zijn lachen
bijna niet houden. Wat kon Harlekijntje eten ! De hertog
zei niets; hij keek hem enige malen streng aan en de kamerheer, die naast Harlekijntje zat, fluisterde: „Je moet
niet te veel nemen !"
Harlekijntje schrok en bij het volgende gerecht nam hij
heel bescheiden een klein stukje. Maar toen kwam het
dessert. Dat zag er zo heerlijk uit ! Harlekijntje nam de halve pudding op zijn bord. De hertog zette van schrik grote
ogen op. „Harlekijntje," riep hij uit, „dat is onbescheiden !"
Harlekijntje boog verschrikt zijn grote neus over de pudding heen. Iedereen begon zachtjes te lachen, maar de hertog zei streng: „Harlekijntje moet van tafel opstaan en
krijgt geen pudding meer !"
Dat was een harde straf voor de arme jongen. Hij wilde
gaan huilen, maar zijn vriend Feit hield eenvoudig zijn
mond dicht. Hij nam hem in zijn armen, droeg hem de
eetzaal uit en fluisterde hem in zijn oor: „Wees maar stil,
ik zal je de pudding wel brengen."
Een norse en onvriendelijke lakei pakte Harlekijntje nu
beet, bracht hem in de toren en grendelde de deur. Daar
zat Harlekijntje weer gevangen en moederziel alleen. Hij
dacht terug aan het boshuis, aan Marleentje en aan de pudding. Dat werd hem te machtig en hij begon ontzettend te
huilen. Hij huilde een hele tijd, totdat hij buiten voetstappen hoorde. Het was de oude hofmeester, die hem in
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hoogst eigen persoon de pudding bracht en hem bemoedigend toesprak. „Harlekijntje," zei hij, toen de jongen lekker
begon te smullen, „als je mij vast belooft, geen domme
streken uit te halen, en alleen maar uit de toren ontsnapt, als niemand het kan merken, zal ik je een geheimpje
vertellen. Ik moet de sleutel telkens aan de hertog terugbrengen. Jij mag alleen uit de toren komen, wanneer de
hertog je bij zich wil hebben. De rest van de tijd moet je
aldoor, aldoor in de torenkamer blijven. Maar... de toren
heeft nog een ander deurtje: daardoor kan je ontsnappen en
de trap aflopen, dan kom je vanzelf aan de uitgang."
„Zoals op het jachtslot", riep Harlekijntje vrolijk uit en
meteen gaf hij een slag tegen de buik van een eerbiedwaardige meneer op een schilderij, want hij dacht, dat het geheime deurtje daarachter was. Maar de meneer bleef
doodstil en stokstijf aan de muur hangen en de oude hofmeester lachte.
„Zo gemakkelijk zul je het niet vinden," zei hij, „en eerst
moet je me op je woord van eer beloven, geen kattekwaad
uit te voeren."
Harlekijntje beloofde het. De brave hofmeester kon natuurlijk niet weten, dat wat hij kattekwaad noemde, voor
Harlekijntje een doodonschuldig spelletje was.
„Nu let dan goed op !" De hofmeester maakte de kast open,
verdween erin, en... kwam opeens vrolijk lachend door de
andere deur de kamer binnenstappen.
Dat was merkwaardig ! Vlug sprong Harlekijntje ook in de
kast, de hofmeester sloot de deur achter hem en Harlekijntje
zat in de kast. Hij klopte, drukte, stootte overal tegenaan.
Nergens was een spleet te ontdekken. Hij werd doodsbenauwd en riep angstig: „Ik wil eruit, ik wil eruit !" De hofI05

meester opende lachend de deuren van de kast. „Zie je,
kleine Harlekijntje," zei hij, „zo vlug kan je de geheime
deurtjes hier niet vinden. Maar nu moet je goed kijken 1"
Hij draaide aan een klerenhaak, de muur ging vanzelf open
en Harlekijntje stond heel onverwachts bovenaan een trap.
Prachtig! Hij wipte weer in de kamer terug, toen weer in
de kast, kwam er weer uit en toen hij dit driemaal zo gedaan had, zei de hofmeester: „Nu is 't genoeg; blijf verder
rustig in de kamer. Dan moet je maar een beetje door het
raam naar buiten kijken."
„Hè, ik wou zo graag naar buiten," zei Harlekijntje, „ik
wou naar Marleentje toe."
De hofmeester hield gauw zijn hand voor Harlekijntjes
mond. „Zwijg," zei hij, „de hertog en de opperhofmeester
mogen hiervan niets te weten komen, ook Prinses Aldegonda niet, anders zal het slecht met ons aflopen."
Harlekijntje sperde mond en ogen wijd open. Wat was dat
toch voor een geheimzinnige geschiedenis met dat arme Marleentje? Maar voor hij nog tijd had gehad er naar te vragen,
vertelde de hofmeester hem alles. Hij ging bij het kleine,
getraliede venster zitten en begon:
„Marleent j es vader bezit een kasteel. Van het beekje af,
waar Marleentje altijd zit, moet je nog een half uur lopen
om bij dat kasteel te komen. Kijk, daar in de verte kan le
het zien liggen." Hij wees met zijn vinger naar een paar
torens, die boven de bomen uitstaken. „Jonkheer van
Lindenhof, van kasteel Lindenhof, was jachtmeester bij
onze hertog. Zijn mooie, jonge vrouw is vroeg gestorven
en Marleentje is zijn enig kind. Eens, toen Prinses Aldegonda... hemel, harlekijntje, wat heb je?" Harlekijntje had
bij het horen van haar naam zijn allerlelijkste roversgezicht
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gezet en de hofmeester keek hem verschrikt aan. Toen
Harlekijntje hem vertelde, dat hij dat deed, omdat er over
de prinses gesproken was, lachte de hofmeester en mompelde: „Ja, ze is a llesbehalve vriendelijk. Maar luister verder,"
ging hij voort, „Prinses Aldegonda was erbij en de hertog
was op jacht in het bos dat aan het park grenst. Het was
een gloeiend warme dag en de hertog wilde zijn handen
even wassen in de beek. Hij trok een kostbare ring van zijn
vinger en legde hem naast zich neer op een grote, platte
steen. Het was onder een reusachtige oude iepenboom, daar
zat Marleentje vandaag zeker ook?"
Harlekijntje knikte.
„Boven in de boom is een vogelnest", zei hij, maar dat
hoorde de hofmeester nauwelijks. Hij vertelde verder.
„Toen de hertog zijn handen had gewassen, kwam één
van de jagers verte llen dat er een grote roofvogel in een
boom in het bos zat. Het was zeker een verdwaalde arend,
die uit het hooggebergte was komen vliegen.
„Die moet ik schieten, maar ik ga alleen," riep de hertog
uit. Hij vergat zijn ring en vertrok in grote haast; de jachtmeester bleef bij de beek zitten. Hij wist, dat de hertog het
niet graag had, dat hij meeging, want de jachtmeester
schoot veel en veel beter. En onze hertog kan het niet uitstaan, als iemand iets beter doet dan hij. Jonkeer van Lindenhof bleef dus bij de beek zitten, maar dacht helemaal niet
meer aan de ring van de hertog. Opeens hoorde hij in de
verte schieten; kort daarop kwam de hertog terug en de
jachtmeester stond op en liep hem tegemoet. „Het was
inderdaad een verdwaalde arend," riep de hertog kwaad
uit, „maar ik heb het schot gemist. Dat komt omdat ik mijn
geluksring niet aanhad." De hertog liep vlug naar de grote
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steen, waarop hij de ring had neergelegd, maar deze was
verdwenen.
„Hebt u mijn ring opgeraapt?" vroeg de hertog aan de
jachtmeester. „Och, geeft u hem mij even !"
Jonkheer van Lindenhof schrok. Hij had niet meer aan de
de ring gedacht en een beetje verward zei hij : „Hij moet er
nog liggen."
De oude hofmeester zuchtte. „Ik ben er niet bij geweest,
maar Feit was er wel bij en die vertelde, dat Marleentjes
vader er wel had uitgezien, of hij geschrokken was, maar
geen mens was op 't idee gekomen, dat hij een slecht geweten had. Toen riep Prinses Aldegonda, die Jonkheer
van Lindenhof niet uit kan staan, plotseling uit: „Wel, wel,
u ziet er zo verlegen uit, u hebt misschien wel de ring in
uw zak bewaard !"
Het was heel slecht van haar en de hertog was in het begin
ook erg boos over haar opmerking. Maar toen men de ring
niet meer terugvond, werd zijn humeur hoe langer hoe
slechter en de prinses stookte hem op : „Laat Jonkheer van
Lindenhof maar eens zijn zakken omdraaien !" zei ze. Ten
slotte heeft de hertog dat ook van zijn jachtmeester geëist.
Deze werd doodsbleek, scheurde meteen al zijn zakken
open, maar de ring kwam niet terecht. „Hij zal wel weten
waar hij hem verstopt heeft !" riep de prinses nog. Toen is
de jachtmeester zo boos geworden, dat hij de prinses bijna
geslagen heeft. Het werd een hooglopende ruzie. De hertog was ook boos op de prinses. Daarna is de jachtmeester
naar het kasteel teruggekeerd. Hij sprong op zijn paard
en is weggereden. De hertog vond het hele voorval hoogst
onaangenaam, en misschien was alles nog in orde gekomen, als er niet een soort bijgeloof aan de ring verbonden
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was geweest: Wie de ring draagt, blijft gezond, wie hem
verliest, moet spoedig sterven.
Toen alien daarna naar het slot terugkeerden, stootte de
de hertog zich aan de deurpost en dacht hij dadelijk, dat
hij zou sterven. „Mijn ring, mijn ring !" riep hij uit op klagende toon en de prinses antwoordde: „Die is natuurlijk gestolen !"
„o, wat is de prinses toch een slechte vrouw !" zei de hofmeester.
„Ja", beaamde Harlekijntje. Hij knikte en zette zijn roversgezicht. Maar dit keer schrok de hofmeester niet meer.
„Ja, ja, je hebt gelijk," zei hij, „dat gezicht heeft ze verdiend, kleine Harlekijn ! Ze heeft een gemene streek uitgehaald en ze heeft zelfs tegen arme Marleentje gezegd:
„Je vader is een dief! Hij heeft gestolen !"
Het meisje is toen lijkbleek geworden, ze dachten allemaal dat ze dood zou gaan. Gravin Rosemarie heeft haar
in haar armen genomen en haar getroost. De dokter werd
er bij gehaald, maar Marleentje was al opgesprongen en
weggehold, voordat iemand haar kon tegenhouden. Van
dat moment af heeft geen vreemdeling ooit meer de drempel van slot Lindenhof overschreden. Marleentje, die vroeeen vrolijk kind was, heeft sinds die dag niet meer gelachen.
Ze gaat dikwijls bij de beek zitten precies op de plek,
waar de ring verloren is geraakt en ze zoekt en zoekt altijd maar door. Ik geloof, dat er in de beek geen kiezelsteentje meer is, dat Marleentje niet heeft omgedraaid. De
hertog weet daar niets van en haar vader ook niet. De hertog gaat nooit meer de kant van de beek uit. Hij vermijdt
dat gedeelte van • het park. En Jonkheer van Lindenhof
wandelt alleen maar in de avonduren, hij vertoont zich
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aan niemand. Graaf van Zilverburg heeft al dikwijls aan
de poort van het slot gestaan en gevraagd om binnengelaten te worden; het is hem niet gelukt. En toch was Graaf
van Zilverburg de beste vriend van de jachtmeester."
De hofmeester zweeg en Harlekijntje keek hem vol verwachting aan. Eindelijk vroeg hij : „Wie heeft de ring dan?"
„0, lieve hemel, wat ben jij een uilskuiken !" riep de oude
hofmeester uit. „Als we dat maar wisten, dan was alles in
orde. Alleen omdat de ring nog niet terecht is, denkt die
arme man, dat de andere mensen hem ook voor een dief
houden, net zoals de prinses. Maar geen mens denkt daar
aan. Joost mag weten waar de ring is gebleven. Misschien
heeft een forel hem wel ingeslikt. Och, och, wat is het
jammer ! De jachtmeester was zo'n aardige man en het
arme Marleentje een echt zonnig kind, en nu is ze altijd
zo bleek en zo bedroefd."
Plotseling had de hofmeester een plannetje. „Harlekijntje,"
zei hij, „jij moest eens proberen om Marleentje wat op te
vrolijken. Nu het zomer is, zit zij iedere dag op de tijden
waarop de hertog moet werken in zijn studeervertrek, een
poosje bij de beek. Dan moest je daar eens wat kunsten
voor haar vertonen en proberen of je haar aan 't lachen
kunt krijgen."
„Ik ga er direct heen", zei Harlekijntje en wipte de kast
in maar zijn beschermer hield hem nog net aan een punt
van zijn jasje vast.
„Nu niet, Harlekijntje, nu is Marleentje er niet. Blijf jij nu
rustig hier, want als de hertog van zijn middagslaapje ontwaakt en jij bent er niet, dan hebben we de poppen aan 't
dansen. Morgen vroeg mag je naar de beek gaan. Kijk, hier
heb ik een fluitje: als ik hierop fluit, moet je terugkomen.
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Je mag er met niemand over spreken, dat Marleentje nog
steeds naar de ring zoekt, behalve met Feit en de tuinman,
die met alles op de hoogte zijn..."
„Ik zal haar helpen zoeken," zei Harlekijntje, „je zult zien,
dat ik de ring nog vind !"
„Och, nonsens, niemand vindt hem terug."
„Jawel, ik heb wel eens gedroomd, dat ik een ring gevonden had."
„Waar? Wanneer?"
Toen deed Harlekijntje zijn mond wijd open en mompelde : „Ja dat weet ik niet meer !"
„0, Harlekijntje !" De oude hofmeester streelde het dwaze, domme Harlekijntje over zijn bol en hij beloofde hem
nog wat koekjes, als hij zoet was.
Plechtig beloofde Harlekijntje, dat hij heel zoet zou zijn.
En hij klauterde op de vensterbank om uit te kijken, toen
de hofmeester was weggegaan.
Niet ver van het slot lag een klein stadje, door een muur
omringd. Rechts waren weilanden en bossen en nog iets
verder lag op een hoogte Slot Lindenhof. Heel in de verte
zag Harlekijntje nog een slot liggen. Toen even later Feit
het torenkamertje binnenkwam, vertelde deze hem dat het
eerste slot Lindenhof was en het tweede, heel in de verte,
Wijdbron heette, dat aan de Graaf van Zilverburg behoorde.
Woonde die zo dicht bij? Harlekijntjes oogjes begonnen te
glinsteren van pret en hij zei plotseling: „Als hij zegt
`loop naar de drommel !' dan ga ik naar Wijdbron."
„Wie, hij?"
„De hertog."
Feit lachte. „Zoiets zegt hij niet, daar is hij veel te deftig
voor. Maar luister Harlekijntje, er wordt gefloten ! Dat
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betekent, dat je bij de hertog moet komen. Wees nu gehoorzaam en gedraag je netjes."
Harlekijntje beloofde het en ging met Feit mee tot aan de
salon van de hertog. Feit maakte de deuren open, Harlekijntje zag de drempel niet en... plof, daar lag hij languit
op de grond en de hertog liet van schrik zijn kopje vallen.
De hertog gaf hem een flink standje en Harlekijntje stond
er bij als een verslagen hondje.
„Dat noemt hij nu zich netjes gedragen", zei Feit bij zich
zelf. „Och arm, lief Harlekijntje, wat zal er nog met je
gebeuren?"
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X
EEN NIEUWE VRIENDIN
Goed ging het Harlekijntje niet op Kasteel Hemelhoog.
Eerst moest hij met de hertog koffie drinken en daarbij
verdween zijn grote neus helemaal in het kopje. Dat vond
de hertog erg ongemanierd. Harlekijntje moest mee uit
rijden gaan en als een kleine lakei achter op de koets staan.
Hij vond dat vreselijk leuk en telkens als er iemand voorbij kwam, lachte hij en trok hij een mal gezicht. De mensen
lachten ook of schrokken zo, dat ze hard wegliepen.
Eerst begreep de hertog er niets van, totdat hij plotseling
aan Harlekijntje dacht. Hij draaide zich om, juist op het
moment, dat Harlekijntje een gezicht trok als Prinses
Aldegonda; een paar kinderen begonnen te gillen van
angst.
Dat was toch te erg. De hertog nam zijn stok en sloeg de
kleine vlegel op zijn rug. Allemachtig! Dat deed pijn. En
Harlekijntje mocht niet eens huilen, want de hertog dreigde, dat hij dan nog meer slaag zou krijgen. De hertog gaf
het bevel: „Vlugger rijden !" en de paarden draafden door,
zodat Harlekijntje moeite had zich staande te houden. Hij
was helemaal versuft, toen ze weer voor het kasteel stilhielden.
's Avonds moest Harlekijntje voor de hertog zijn Jan
Klaassentoeren uitvoeren. Daar hij echter van angst aan
tafel niet had kunnen eten, begon zijn maag vreselijk te
rommelen. De hertog, die net nog gelachen had, keek nu
weer boos en zei dat zoiets niet te pas kwam. Aan het hof
is het verboden, dat een maag rommelt.
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„Maar in 't boshuis mag het wel !” Harlekijntje had dit

heel zachtjes willen zeggen, maar hij had zijn stem niet in
bedwang, zodat hij deze woorden veel te hard zei. De
hertog vond hem brutaal. Harlekijntje kreeg weer slaag,
werd zonder eten naar bed gestuurd en opgesloten. Moe
en hongerig huilde hij zich in slaap. Wat was het toch moeilijk om knechtje te zijn van zo'n grillige hertog !
Toen Harlekijntje wakker werd, kwam de zon net op. Achter het kleine stadje begon de lucht zich al rood te kleuren.
Harlekijntje ging wat voor het raam uitkijken, hij zag Lindenhof in de verte en dacht toen weer aan het bedroefde
Marleentje. En daar Harlekijntje een goedhartig ventje
was, begon hij dadelijk iets te verzinnen, hoe hij Marleentje afleiding zou kunnen bezorgen. Omdat hij zulke
leuke gezichten kon trekken en mooie buitelingen maken,
begon hij zich daar vast in te oefenen. Net stond hij op
zijn hoofd, toen Feit het torenkamertje binnenkwam.
Hij lachte vrolijk. „0, Harlekijntje," zie hij, „wat ben je
voor een rare snuiter ! Kom nu maar gauw ontbijten. De
hofmeester zegt, dat jij hier eerst goed moet eten, dan is je
honger al wat gestild, als je bij de hertog bent. Want je
moet ook nog met hem ontbijten !"
Dit vooruitzicht was allesbehalve prettig. Harlekijntje
slaakte een diepe zucht maar volgde toen de goede raad
van de hofmeester op. Hij at tot hij niet meer kon en hij zich
bijna niet meer kon bewegen. Zo ging hij naar de hertog.
„Maak een mooie buiging", had Feit hem aangeraden.
Harlekijntje boog daarom diep, maar omdat hij zoveel gegeten had, knapten onverwachts de knoopjes van zijn
broek af, en dat vond de hertog weer erg ongemanierd.
Harlekijntje werd de kamer uitgestuurd om de knoopjes
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weer te laten aanzetten door Christien, het derde linnenmeisje. Christien was een aardige vrouw, die veel .plezier
in Harlekijntje had. Zij beloofde een nieuw pakje voor
hem te maken, van lichtblauwe stof.
„Hè, liever groen", zei Harlekijntje.
„Wat mij betre ft , ik vind het goed. Maar waarom wil je
juist groen?"
Dat zei Harlekijntje niet. Hij dacht alleen bij zich zelf:
„Als ik een groen pakje krijg, dan kan ik door het bos lopen,
zonder dat iemand mij ziet." Hij dacht er name lijk over
om te ontvluchten. Je kunt nooit weten; de hertog zou
toch eindelijk wel eens zeggen: `Loop naar de drommel !'
Terwijl Chistien de knoopjes aan Harlekijntjes broekje
naaide, had de hertog nog eens over Harlekijntje nagedacht.
Eigenlijk had hij mede lijden met het kereltje. Harlekijntje
was immers nog nooit eerder aan het hof geweest; hoe kon
hij dan weten, hoe hij zich moest gedragen? De hertog nam
zich voor heel aardig tegen hem te zijn.
Harlekijntje kwam met de aangenaaide knoopjes weer heel
verlegen binnen en tot zijn grote verwondering sprak de
hertog hem vriendelijk toe: „Kom nu maar gauw zitten,
dan gaan we ontbijten !"
Daar de hertog hem goed wilde behandelen, bediende hij
Harlekijntje zelf. Hij gaf hem broodjes met ham en een
groot stuk koek en hij zei : „Eet het maar gauw op, dan
krijg je nog meer !"
Ja, alles goed en wel, maar hoe kan een Harlekijntje eten,
als hij zijn buikje zo vol heeft, dat de knoopjes zelfs losspringen !
Harlekijntje begon dapper te kauwen, probeerde te slikken, stikte er bijna in... hij kon het er niet door krijgen.
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„Je moet maar goed eten en drinken", spoorde de hertog
hem aan. „Je kunt altijd nog meer krijgen."
Harlekijntje slaakte een diepe zucht, alsof hij alleen in zijn
torenkamertje zat. En daar hij geen kans zag zijn broodje
weg te werken, begon hij te huilen. Dikke, dikke tranen
biggelden over zijn wangen en kwamen terecht in zijn
kopje chocolade. De hertog had medelijden met het ventje.
't Was de eerste maal, dat hij niet knorrig werd en vriendelijk zei hij : „Ga wat in 't park spelen, Harlekijntje en spring
maar flink rond, dan heb je vanmiddag weer goede eetlust.”
Harlekijntje was dolblij, dat hij naar buiten mocht. Als een
bal rolde hij de trap af en nauwelijks was hij in het park, of
hij vloog weg in de richting van het beekje bij de oude,
grote iep.
Hij vond Marleentje bij de beek. Zij zocht tussen de kiezelsteentjes naar de verloren ring.
„Hallo, daar ben ik !" Plas, plas, Harlekijntje sprong in het
water en van schrik viel Marleentje doodsbleek in het gras.
Harlekijntje had zich nog wel verbeeld, dat ze zou gaan
lachen om zijn malle bokkesprongen. Alles ging hier anders dan in het boshuis. Harlekijntje ging naast Marleentje
liggen en begon te huilen.
„Waarom huil je?" vroeg plotseling een fijn stemmetje.
„Omdat ik alles verkeerd doe..." Harlekijntje snikte het
uit en daardoor vergat Marleentje haar eigen verdriet. Zij
richtte zich op, aaide met haar vingertje over Harlekijntjes
gezicht en vroeg: „Waarom ben je eigenlijk hier?"
„Omdat ik het beloofd heb", en Harlekijntje begon toen
meteen aan het kleine meisje te vertellen over het boshuis,
over Michieltje en Rosema rie.
„Je bent een lief jongetje, omdat je Rosema rie en je
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vriend Michiel zo goed geholpen hebt", zei Marleentje.
Zij legde haar kleine blanke handje in Harlekijntjes , bruine knuistje, en zo zaten de twee kleine kameraadjes vlak
bij de beek. Harlekijntje vertelde aan een stuk door. Een
paar maal speelde er even een glimlach om Marleentjes
lippen, maar echt lachen kon je het toch nog niet noemen.
Harlekijntje merkte het nu ook voor de eerste keer: als iemand werkelijk verdriet heeft, kan zelfs een Jan Klaassen
hem niet aan het lachen maken. Toch zag Marleentje er
iets vrolijker uit, toen Harlekijntje afscheid van haar nam.
Hij had in de verte de fluit gehoord van de oude hofmeester.
„Tot morgen", spraken zij af en weer gleed er een glimlach
over Marleentjes gezicht.
Het gaf Harlekijntje nieuwe moed. Hij huppelde naar het
kasteel terug, duikelde de deur binnen en de hofmeester
hield hem nog net bijtijds bij zijn kraag vast. „Héla, héla,"
zei hij, „houd je nu kalm aan tafel; er zijn nog andere
gasten. Als je niet genoeg krijgt, kan je later nog meer eten.
Dus zoet zijn en je rustig houden !"
Harlekijntje nam die raad ter harte. Hij at weinig en zat
heel stil aan het einde van de tafel. Alles ging prachtig,
alleen... Harlekijntje was een echt harlekijntje. Een vreemde graaf, die een gekke gewoonte had, zat ook aan tafel.
Telkens als die graaf een hapje doorslikte, kneep hij zijn
ogen dicht en knikte met zijn hoofd. Harlekijntje had zoiets dadelijk in de gaten. Maar omdat hij een echt harlekijntje was, vertrok hij onwillekeurig ook zijn gezicht, knikte
en kneep zijn ogen toe en het zag er zo bespottelijk uit,
dat een der andere gasten, een jonge man, die zelf ook een
grappenmaker was, plotseling begon te lachen.
Als iemand lachte, dan was het natuurlijk om Harlekijntje.
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Deze kneep weer zijn ogen toe, knikte en twee jonge hofdames begonnen even te giechelen. Een kamerheer lachte
ook en de oude, dikke stalmeester, die Harlekijntje nog
niet gezien had, lachte onverwachts hardop. Overal aan
tafel werd nu gelachen. Alleen de hertog en de dames en
heren rondom hem, zaten er heel ernstig en stijf bij. Hertog August Erasmus zou ook wel hebben willen meelachen.
Zijn mondhoeken trilden een paar keer verraderlijk, maar
hij vond het beneden zijn waardigheid om openlijk mee te
lachen.
Hij keek Harlekijntje heel streng aan. Deze schrok zo
vreselijk van die boze blik, dat hij zijn neus ver voorover
boog in zijn bordje appelmoes. De appelmoes spatte
overal heen.
De hertog fronste zijn voorhoofd. Wat gedroeg Harlekijntje
zich toch slecht ! Hij wenkte Feit: „Breng hem maar weg !"
zei hij streng.
Harlekijntje moest opstaan en hij dacht, dat hij weer opgegesloten zou worden. Hij keek toch zo bedroefd en de hertog zag ook wel zijn treurig gezichtje. Het was net of iemand hem toesprak: „Harlekijntje kan toch niet anders
zijn dan een kleine deugniet, die altijd kattekwaad uituitvoert !"
Maar daar de hertog er vast van overtuigd was, dat alles
wat hij deed, goed was, riep hij nu Harlekijntje ook niet
terug.
Feit troostte hem: „Ga maar gauw naar je kamertje; daar
zal ik je straks nog allerlei lekkers brengen !"
Harlekijntje klauterde de trap weer op naar zijn torenkamer, klom op de vensterbank en keek in de richting van
Lindenhof, dat boven de toppen der bomen uitstak. Hij
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dacht weer aan dat arme Marleentje en opeens voelde hij
een wrok tegen de hertog. Hij en Prinses Aldegonda waren
de twee schuldigen. Harlekijntje sprong van de vensterbank
af, schoof twee stoelen tegen elkaar, nam een stok, die in
de hoek stond en bom, bom, ranselde hij de stoelen af.
„Wacht jij maar, wacht jij maar !" riep hij uit.
„Ja, ja, wacht jij maar !" zei iemand, die Harlekijntjes arm
vasthield. „Maar Harlekijntje, wat voer jij uit?" De oude
hofmeester keek heel verbaasd naar het boze gezicht van
de kleine jongen.
„Ik geef de hertog hier en de prinses daar, een flink pak
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ransel." Harlekijntje rukte zich los en sloeg onvermoeid op
de stoelen. „Klets, die is voor jou, klets, en die voor jou !"
„Jeminee !" zijn goede oude vriend keek Harlekijntje ontsteld aan. „Maar Harlekijntje, je bent toch een afschuwelijke vlegel! Als onze hertog dat eens hoorde, wat zou hij
dan met je doen? Je zou in de allerdonkerste gevangenis
worden opgesloten !"
Heel verschrikt liet Harlekijntje zijn stok vallen en toen hij
het bedroefde gezicht van de hofmeester zag, vlijde hij
zich tegen hem aan en smeekte zo lief hij kon: „Ben je
weer goed op me?"
Ach ja, de oude man kon niet echt boos zijn op de kleine
ondeugd. Toch zuchtte hij nog eens diep, toen hij de torenkamer weer verliet. Hoe zou het gaan? Kattekwaad
haalde Harlekijntje toch weer uit. Hij had geen vermoeden,
dat die er er al mee bezig was...
Harlekijntje dacht: „'t Is hier in de toren zo vervelend, ik
ga wat halen om mee te spelen !" En hij wipte de kast in,
ontsnapte door de geheime gang, kwam op een achtertrap
uit en vervolgens zo in het park, zonder dat iemand hem
zag. Buiten plukte hij bloemen, raapte steentjes op en vond
tot zijn grote vreugde ook een paar dikke kikkers, die hij
in de zakken van zijn harlekijnspakje stopte. Toen liep hij
weer terug en doolde nog wat in het kasteel rond. Hij moest
zich zelfs een paar maal verstoppen om niet gesnapt te
worden voordat hij in de toren terug was.
Boven gekomen schikte hij eerst de bloemen in een glas,
legde de stenen op de grond en wilde juist de kikkers uit
zijn broekzakken halen, toen Feit verscheen. „Gauw, gauw,
Harlekijntje !" riep hij. „Je moet komen, de hertog drinkt
met zijn gasten een kopje koffie en nu moet jij je Jan KlaasI20

sentoeren vertonen. Daarna krijg je wat lekkers te eten."
Harlekijntje liet zijn schatten in de steek en ging mee. Hij
werd door de hertog veel vriende lijker ontvangen dan hij
had gedacht.
„Zet eens een roversgezicht," zei de hertog, „en ook een
duivelsgezicht !" Harlekijntje zette het ene gekke gezicht
na het andere. Hij draaide zich in a lle richtingen, ging op
zijn hoofd staan, stak zijn hoofd tussen zijn benen door
en grijnsde zo tegen de gasten, zodat die a llemaal hard
moesten lachen.
De hertog hield een kopje koffie in zijn hand en wilde juist
van de slagroom snoepen, die bovenop dreef, toen een dikke kikvors uit de zak van Harlekijntje ontsnapte, in de
hoogte sprong en terecht kwam midden in het kopje van
de hertog !
„Lieve hemel, wat is er?" riep een oude gravin, die naast
de hertog zat, toen deze zijn kopje liet vallen. Maar de
kikvors zat al op haar schoot. Zij gilde het uit en een paar
jonge meisjes riepen ook al: „Kikkers, kikkers !" „Waar
zijn ze?" Een kamerheer, die nogal bijziende was, bukte
zich en meteen sprong een kikvors tegen zijn gezicht aan.
Wat een toestand ! De dames gilden het uit: „Kikkers,
kikkers !" Verschrikt klommen zij boven op de stoelen.
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De heren probeerden de beesten te vangen, maar de kikkers waren hun veel te vlug af en sprongen overal rond.
De hertog leunde achterover in zijn stoel, doodsbleek, hij
griezelde van kikkers. „Waar komen ze toch vandaan?"
kermde hij.
Harlekijntje stond verblu ft te kijken. Dat de dieren uit zijn
zak waren ontsnapt, had alleen Feit gezien en die hield
zijn mond. De andere lakeien riepen: „Zij zijn van de tuin
naar binnen gesprongen !"
„Het is in elk geval een teken van slecht of goed weer",
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fluisterde de oude gravin, nog bevend over al haar ledematen.
De hertog stond op, trillend van angst. „Ik ga naar bed,"
stamelde hij „ik ben te veel geschrokken."
Allen omringden de hertog en hadden medelijden met
hem. Harlekijntje sloop stilletjes weg; niemand merkte
het op. Alleen Feit trok hem eventjes aan zijn oren en zei:
„Vlegel die je bent !" Toen liet hij hem los en Harlekijntje
holde het park in, naar de beek, waar hij natuurlijk Marleentje weer vond. Dol verrukt vertelde hij wat er gebeurd
was en weer leek het of haar gezichtje even opgevrolijkt
werd door een vage glimlach. „Je zult weer leren lachen",
riep Harlekijntje blij uit en van vreugde duikelde hij enige
malen in het rond. Dat vond Marleentje veel te wild en ze
vroeg zachtjes : „Wil je me nog wat van het boshuis vertellen?"
Harlekijntje vond het altijd heerlijk om daarover . te praten.
Hij hurkte neer en vroeg: „Waar moet ik beginnen?"
„Bij de grote oude kast, waarin je zo lang geslapen hebt",
zei het meisje. Harlekijntje vertelde honderd uit. In de
hoge iep,-waaronder de kinderen zaten, maakten de eksters
een hels kabaal.
„Wees toch stil !" riep Harlekijntje naar boven, maar toen
de eksters zich daar niets van aantrokken, integendeel
nog harder begonnen te krijsen, klom Harlekijntje een
eind in de boom en trok zijn roversgezicht. De eksters
waren opeens stil.
En weer moest Marleentje glimlachen.
„Ik kan de eksters niet uitstaan," zei ze, „ze hebben zulke
akelige harde stemmen. Het is maar goed, dat ze nu eens
stil moeten zijn."
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„Ja,” riep Harlekijntje, „jullie houden je stil hoor ! Anders..."
Harlekijntje hoorde plotseling het schelle fluitje van het
kasteel en moest nu ook stil zijn. Bedroefd nam hij afscheid
van Marleentje. Harlekijntje holde naar het kasteel terug.
Hij moest met de hertog mee uit rijden.
„Geen malle gezichten trekken, hoor !" De hertog dreigde
met zijn vinger. En omdat Harlekijntje toch al een beetje
een slecht geweten had vanwege de kikkergeschiedenis,
zat hij zo stil als een muisje op zijn plaats op het rijtuig.
De hele avond was Harlekijntje buitengewoon braaf en
gehoorzaam, want de hertog sprak nog aldoor over de
kikkers en vroeg zich af, hoe ze toch in zijn kamer hadden
kunnen komen. Harlekijntje voelde zich niet op zijn gemak. Als hem maar geen vragen gesteld zouden worden !
Daarom zweeg hij en zat met neergeslagen ogen aan tafel.
„Hij wordt een hele geschikte jongen, ik zal hem wel opvoeden", zei de hertog bij zich zelf.
De volgende morgen rende Harlekijntje het park in en
trof Marleentje weer aan. Hij moest weer van het boshuis
vertellen, maar voor hij begon moesten de eksters weer tot
zwijgen worden gebracht. Marleentje zat er met gevouwen
handjes bij. Zij zag er nu werkelijk minder treurig uit dan
anders.
Ze zaten samen zo opgewekt te babbelen, dat ze geen van
beiden het fluitje van de hofmeester hoorden. Toen er
steeds harder gefloten werd, drong het eindelijk tot Harlekijntje door. Hij sprong op en wilde weghollen, maar
struikelde over de lievelingshond van de hertog. Lord,
de hond, dacht dat Harlekijntje met hem wilde spelen.
Lord wilde in Harlekijntjes broekje bijten, Harlekijntje
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weerde zich flink en pakte Lord bij zijn staart. Zo kwamen
zij samen bij het kasteel aan en tolden de de grote hal
binnen. Natuurlijk was het een hels lawaai.
Lord blafte, Harlekijntje schreeuwde en de hertog, die
toesnelde, riep uit: „Hij bijt, hij bijt !"
De hertog dacht minstens, dat Lord Harlekijntje wilde
opeten ! Maar opeens stond Harlekijntje weer op zijn beentjes en grinnikte tegen de hertog.
„Wat een vlegel !" De hertog merkte dat het hele geval
niet veel te betekenen had. Hij was geïrriteerd, door het
lawaai, dat ze gemaakt hadden. Voor straf mocht Harlekijntje niet mee uit rijden: hij moest maar thuis blijven. 0
dom, dom Harlekijntje ! Van vreugde barstte hij in lachen
uit en toen werd de hertog zo boos ! Lachen, als je voor
straf niet met de hertog mee mocht, dat was te gek.
„De sleutels !" commandeerde hij. De hofmeester moest de
sleutels van de toren brengen. „Laat Harlekijntje hier komen !" De hofmeester dacht: „0, wee, wat zal hij nu met
Harlekijntje doen? Hij wordt vast in de kelder onder de
toren opgesloten !"
En ja hoor, de hertog sloot hem zelf in de stikdonkere kelder
op. Hoe Harlekijntje ook huilde en tekeer ging, in een
ommezien was hij er in. Knars, knars, werd het slot omgedraaid en het arme ventje zat gevangen.
Marleentje wachtte heel lang op haar vriendje, maar hij
kwam niet. Alle vrolijkheid verdween van haar gezichtje,
bleek en treurig ging zij naar huis terug.
Arme Harlekijntje zat ondertussen in de donkere kelder
en kon er niet uit. Hij probeerde zich door een klein raampje te wringen, maar het lukte niet. Hij huilde en schreeuwde, maar niemand hoorde hem.
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Toen begon Harlekijntje er over te denken om die lelijke
hertog allerlei poetsen te bakken. Maar hoe?
Hij liep in de kelder op en neer. Plotseling stootte hij zich
tegen de muur. Hé, dat klonk hol ! „Hier zal wel een geheime deur zijn," dacht hij, „daardoor kan ik wel naar buiten komen."
Er was ook werkelijk een deur, maar naar buiten komen
kon Harlekijntje niet. Hij kwam in een andere kelder terecht, waar drie vaatjes met kostbare wijn lagen.
Het was de lievelingswijn van de hertog. Nu wist Harlekijntje heel goed, dat als je de stop uit een vat neemt, alles
er uit loopt. Hij trok er dus één stop uit, en tweede en toen
nog de derde, en al de wijn stroomde over de grond. Het
klokte en het kabbelde en het rook heerlijk.
Harlekijntje hield er ook zijn mond onder en dronk et
flink van. Plotseling meende hij een geluid te horen. Hij
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vloog naar de andere kelder terug, trok de deur dicht en...
bons, viel hij languit op de grond en sliep in. Hij sliep een
hele tijd en droomde van Marleentje, het was echter geen
bedroefd Marleentje, maar een heel vrolijk meisje. Zij
zong en danste en lachte, dat het een lust was. In werkelijkheid zat Marleentje op dat moment onder de rozen te
huilen. Zij verlangde vreselijk naar haar vriendje.
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XI
HARLEKIJNTJE IS ZIEg

Hertog August Erasmus kwam heel knorrig van zijn rijtoer terug. Hij had Harlekijntje willen straffen, maar eigenlijk had hij zichzelf gestraft, want hij had de kleine
woelwater erg gemist. Hij gaf dus dadelijk opdracht om
Harlekijntje te halen, want hij geloofde wel, dat deze zijn
humeur zou kunnen verdrijven.
De hofmeester ging zelf Harlekijntje halen. Hij bleef bij
de deur staan en riep vriendelijk: „Kom, mijn Harlekijntje,
kom !"
Maar hij kon lang blijven roepen, Harlekijntje kwam niet
opdagen. Wel hoorde de hofmeester een luid gesnurk.
De hofmeester ging nu de donkere kelder binnen en vond
de kleine jongen op de grond liggen. Hij had medelijden
met hem. „Het arme kereltje is in slaap gevallen," zei hij,
„wat zal hij bang geweest zijn." Hij bukt zich, schudde
Harlekijntje heen en weer, maar die snurkte rustig door.
De hofmeester nam hem op en droeg hem de kelder uit.
Buiten gekomen riep hij Feit en samen probeerden ze
Harlekijntje wakker te maken.
Alle moeite was tevergeefs, hij werd niet wakker. Feit
kwam op het idee om een scheutje water op zijn hoofd te
gieten. Hij haalde een glas water en goot het leeg op Harlekijntjes neus. De arme jongen stribbelde even tegen en...
sliep door.
Ondertussen werd de hertog ongeduldig en belde. „Harlekijntje moet dadelijk komen", zei hij.
„Harlekijntje slaapt", kwam een lakei vertellen.
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„Slaapt? Nu, maak hem wakker. Hoe is het moge lijk, dat
hij net slaapt als ik hem spreken wil !” raasde de hertog.
„Hij wordt niet wakker", stamelde de lakei geheel verward.
„Wordt niet wakker? Maar dat is onmogelijk I Laten ze
dan een emmer water over hem heen gooien !"
De hertog werd er opgewonden van en toen hij hoorde, dat
Feit het al tweemaal met water geprobeerd had, werd hij
bang. Hij liet zijn lijfarts komen en ging vervolgens onmiddellijk zelf naar het slapende Harlekijntje kijken.
Harlekijntje sliep door, merkte niets, steunde en snurkte.
De dokter schudde bedenkelijk zijn hoofd. „Hij is ziek,"
zei hij. „beslist heel erg ziek, of... misschien is hij weer
ingeslapen voor een aantal jaren. Bij een harlekijntje weet
je nooit hoe het zal sterven." De hertog werd doodsbleek.
„Beste dokter," fluisterde hij, „probeer toch Harlekijntje
weer beter te maken ! Twaalf jaar lang heb ik van a lles
geprobeerd om Harlekijntje in mijn bezit te krijgen, en nu
slaapt hij misschien nog langer dan ik leef. 0, wat vreselijk !" De dokter legde een vinger tegen zijn neus, schudde
zijn hoofd en wilde precies weten, wat Harlekijntje eigenlijk het laatst gedaan had.
„Hij was opgesloten in een donkere kelder", bromde de
hofmeester. „Ah, daar hebben we het ! Opgesloten in een
donkere kelder, dat kan geen een Harlekijntje verdragen",
riep de lijfarts uit. Hij was b lij, dat hij eindelijk iets zeggen
kon. En omdat hij ook vond, dat de hertog veel te streng
voor de kleine jongen was, schudde hij zeer bedenkelijk
zijn hoofd. „Het is een ernstig geval," mompelde hij „zeer,
zeer ernstig !" Daarna zei hij, dat Harlekijntje in bed moest
blijven en dat hij koude, natte doeken op zijn hoofd moest
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hebben. Verder moest er iemand bij hem waken, die hem
heen en weer kon schudden zodra hij even wakker werd.
„Het zal precies zo gebeuren als u het voorschrijft, dokter!
Probeert u alles wat u kunt om mijn lief Harlekijntje te
redden", zei de hertog. „Dat beloof ik, maar dat zal niet zo
snel gaan." De dokter fronste zijn voorhoofd en herhaalde
nog eens : „Ernstig, zeer ernstig geval !"
Harlekijntje werd nu naar zijn eigen bed gedragen, de
hertog bleef er meer dan een uur zelf naast zitten. Harlekijntje snurkte, steunde, kermde en stamelde ook enige
woorden in zijn slaap. Telkens dacht de hertog: „Nu wordt
hij wakker." En hij boog zich teder over hem heen en
vroeg vriendelijk: „Ben je wakker, lieve jongen?" Daar
Harlekijntje helemaal niet wakker werd, liet de hertog
weer de dokter halen. Juist toen de dokter binnenkwam,
begon Harlekijntje in zijn slaap weer te mompelen en te
praten. De hertog boog zich over hem heen en vroeg zacht:
„Harlekijntje wat scheelt er aan?" Op dat moment pakte
Harlekijntje plotseling de neus van de hertog beet en riep:
„Hallo, hallo, Michieltj e, Bamberg met je poppenkast,
hallo, hallo !" En daarbij trok en rukte hij aan de neus van
de hertog, alsof het een bel was. Tingeling, tingeling ! De
hertog gilde het uit en probeerde los te komen. De anderen
schoten te hulp en toen sloeg Harlekijntje zijn ogen op,
gaapte ontzettend, deed zijn ogen weer dicht en grr-grr !
snurkte door.
„0,o,o,o,o !" riep de hertog en hield zijn neus vast. Harlekij ntj e had een stevige knuist; de neus werd vuurrood.
„'t Is een akelige ziekte. Hij heeft koorts !" De dokter zag
er zeer bezorgd uit en zei: „Rust moet hij hebben, a lleen
rust kan hem beter maken !"
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Allen vertrokken. De hertog wreef over zijn pijnlijke neus.
De dokter zei, dat hij er een koude doek tegen aan moest
houden. De hertog was zowel boos als bedroefd. Harlekijntje had hem aan zijn neus getrokken en hem voor de
man van de poppenkast aangezien, dat was wel heel erg.
Maar aan de andere kant was Harlekijntje ziek, en wie
weet misschien zou hij nooit meer wakker worden.
Harlekijntje bleef doorslapen. Op het kasteel vroeg iedereen voortdurend: ,,Zou hij al wakker zijn?"
Iedereen was er van overtuigd, dat Harlekijntje ziek was.
Alleen de oude hofmeester geloofde het niet. Hij wist in
het kasteel beter de weg dan de hertog zelf, hij kende a ll e
geheime deuren en verborgen hoeken. Zijn vader, die ook
hofmeester was geweest, had hem overal de weg gewezen.
En toen de anderen all emaal om Harlekijntjes bed stonden, ging hij stilletjes naar de kelder. Hij vond name lijk,
dat Harlekijntje een beetje vreemd rook, een lucht, die een
beetje aan wijn deed denken. Via het geheime deurtje in
de kelder, kwam hij in de wijnkelder van de hertog, die
zelf de sleutels van de wijnkelder bewaarde. En natuur lijk
ontdekte de hofmeester dadelijk dat Harlekijtje daar bezig
was geweest: alle drie de vaten leeg en de stoppen op de
grond ! „0, jij ondeugende schelm, wat moet ik je doen?"
vroeg de oude man zich af, maar toch moest hij lachen. Hij
deed de stoppen weer in de vaten en vertrok weer door het
verborgen deurtje. Hij sloot dit zorgvuldig en mompelde:
„Wat zal Prinses Aldegonda woedend zijn !" De prinses
hield juist buitengewoon veel van deze wijn en telkens als
zij op bezoek kwam, daalde de hertog zelf in de kelder af
en haalde een kruikje wijn.
Wat de hofmeester te weten was gekomen, vertelde hij aan
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geen mens. A lleen toen Feit zei: „Als Harlekijntje maar
niet dood gaat !" antwoordde hij vrolijk: „Och wat, die
gaat niet dood!
Let maar op, morgen is hij weer helemaal gezond en vrolijker dan ooit !"
Toch duurde het nog heel lang voor Harlekijntje weer wakker werd. Vier en twintig uur sliep hij als een roos. De
hertog stond juist weer heel treurig bij zijn bed en de dokter mompelde weer iets van een ernstig geval, toen Harlekijntje opeens de oogleden opsloeg. Hij zag de hertog, de
dokter en enige lakeien om zijn bed staan en allen keken
hem verwonderd aan.
Wat was dat vreemd ! Harlekijntje lag stil te kijken, bewoog zich niet en gluurde met zijn kleine krenteoogjes
nog steeds naar de verbaasde gezichten. Hij vond het bijzonder grappig, tot zijn buikje opeens verschrikkelijk begon te rammelen. Het was zo'n lawaai, dat de hertog er van
schrok, zich omdraaide en uitriep: „Laat men die hond
toch uit de kamer jagen ! Maar welke hond bromt er toch
zo?" Ze draaiden zich allemaal om, doorzochten het hele
vertrek, totdat Harlekijntje plotseling vreselijk begon te
huilen. „Ik heb zo'n honger", klaagde hij en toen merkten
ze pas, dat het geknor van Harlekijntjes maag kwam.
„Hij heeft honger !" De hertog liet zich van schrik op een
stoel vallen, de dokter schudde zijn hoofd en zei: „Hij moet
dadelijk wat eten, een bordje soep en een paar broodjes."
Harlekijntje, die rakker, merkte heel goed, dat ze allemaal
zo bezorgd om hem waren. Hij begreep echter niet waarom, want hij kon zich helemaal niet herinneren wat er
was gebeurd. Al die bezorgde blikken vond hij vreselijk
grappig. Hij draaide met zijn oogjes, trok allerlei gezich133

ten en herhaalde met steeds klagender stem: „Ik heb zo'n
honger 1"
„Gauw, gauw, breng hem toch wat eten !" riep de hertog
uit.
De knecht kwam al aanlopen met wat soep en een paar
stukjes ham, meer niet.
Harlekijntje zette zijn roversgezicht, stak alle plakken ham
tegelijk in zijn mond en klok, klok ! weg waren ze. Meteen
riep de bengel uit: „Nog meer, nog veel meer, ik ga dood
van de honger 1"
Daar de hertog zelf graag chocola snoepte, haalde hij een
zilveren doosje uit zijn zak, presenteerde Harlekijntje en
zei: „Neem vast een chocolaatje !"
Eén chocolaatje 1 Lieve hemel ! Harlekijntje nam de hele
doos, stopte alle chocolaatjes tegelijk in zijn reusachtige
mond en in drie tellen was het hele doosje leeg en nog
harder dan tevoren gilde hij nu: „Meer, nog veel meer !"
De lakei kwam met een blad binnen, waarop allerlei lekkere dingen stonden en net toen de hertog zei : „Laat hij hier
wat van uitzoeken, want hij mag nog niet te veel eten",
was Harlekijntje al begonnen. Alle mensen ! Daar zette
hij vaart achter. De hertog, de dokter en alle anderen
bleven met open mond staan kijken. Hij at als een echte
veelvraat. Broodjes met ham, taart, vlees, groenten, alles
ging er in en ten slotte bleef op het blad nog alleen de
grote pudding over. De bedoeling was, dat hij hiervan
maar een klein stukje zou proeven. Harlekijntje dacht er
anders over.
„Het wordt te veel", zei de hertog en wilde de pudding
wegnemen. Maar Harlekijntje hield zijn pudding stevig
vast en smulde er ondertussen van zoveel hij kon. Hij zag
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er weer vrolijk uit, dat de dokter eindelijk uitriep: „Het
lijkt mij toch, dat hij heel gezond is !"
„Maar hij eet veel te veel ! Harlekijntje, mijn lief Harlekijntje, geef de pudding hier !" zei de hertog zo vriendelijk
mogelijk. „Nee !" Harlekijntje grijnsde de hertog aan, en
toen deze weer een poging deed om de schaal met de
pudding weg te nemen, zette hij een heksengezicht.
„o, o, o !" De hertog diende verschrikt achteruit.
Toen zei de oude hofmeester opeens : „Nu is het genoeg,
Harlekijntje." Hij keek Harlekijntje heel vriendelijk, maar
toch streng aan, zodat die dade lijk begreep, dat de oude
man het goed bedoelde. Zonder tegenstribbelen reikte hij
hem de schotel aan en strekte zich toen behaag lijk in zijn
bed uit.
De dokter, die iets zeggen wilde, maar niet goed wist wat
hij zeggen moest, omdat hij nog nooit een harlekijntje had
behandeld, merkte op : „Hij moet nu verder maar in bed
blijven."
De hofmeester beweerde echter op heel vriendelijke toon,
dat het misschien nog beter was, als Harlekijntje opstond
en wat in het park zou gaan wandelen. Dat zou hem weer
helemaal opvrolijken. „Voortreffelijk ! Een prachtig idee !"
zei de dokter en de hertog stemde er mee in. Hij gaf bevel,
dat een van de lakeien hem zou vergezellen. De oude hofmeester zei, dat het 't beste was, als Feit meeging. De hertog vond a lles goed. Harlekijntje mocht opstaan en in het
park rondwandelen.
Toen Harlekijntje met Feit buiten kwam zei Feit: „Ga
maar gauw naar de beek, Marleentje wacht al zo lang op
je
!"
Marleentje zat op haar gewone plaatsje bij de beek en was
•
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vandaag nog bedroefder dan anders. Zij had zich voorovergebogen tot vlak bij het water en zocht weer tussen de kiezelsteentjes naar de ring. Plotseling keek ze blij op. Ze
had Harlekijntjes spiegelbeeld in het water ontdekt en
verheugd riep ze uit: „0, ben je daar weer, gelukkig ! Ik
dacht al, dat je nooit meer zou komen !"
Harlekijntje was zo blij weer bij Marleentje te zijn, dat hij
van vreugde in het water rondsprong en er buitelingen in
maakte. Het water spatte omhoog en toen hij kletsnat was,
ging hij naast Marleentje zitten en vertelde haar wat er
gebeurd was. Zo langzamerhand schoot hem alles weer te
binnen. Hij vertelde ook wat voor kattekwaad hij in de
wijnkelder had uitgevoerd. Marleentje riep verschrikt
uit: „Maar Harlekijntje !"
Harlekijntje keek verlegen voor zich. Na een poosje keek
hij heel voorzichtig schuin naar zijn vriendinnetje, zoals
mensen, die wat op hun geweten hebben wel meer doen.
Maar toen zag hij er zo grappig en ondeugend uit, dat
Marleentje werkelijk in de lach schoot.
„Ha, ha, je lacht !"
Harlekijntje gooide van pret zijn beentjes in de lucht en begon toen heel vlug te praten over van alles en nog wat. En
ook Marleentje babbelde opgewekt honderd uit. Zo vloog
de tijd om. Harlekijntje en Marleentje vonden allebei, dat
Feit veel te vroeg kwam om Harlekijntje te halen, maar er
was niets aan te doen. Marleentje waarschuwde nog:
„Pas nu goed op, Harlekijntje, anders word je weer opgesloten !" Harlekijntje zuchtte. Wat was het leven moei lijk
als je het de hertog naar de zin moest maken. En wat verlangde hij nu opeens terug naar het boshuis van Baas
Friedolin. Zuchtend gaf hij Marleentje een hand en be137

loofde, dat hij terug zou komen. „En als hij mij niet laat
gaan, dan vlucht ik", zei hij heel overmoedig.
„Maar Harlekijntje !"
„Ja, vast dat doe ik !" Harlekijntje trok een duivelsgezicht,
een roversgezicht en deed toen een heks na. Marleentje
begon werkelijk bang te worden. Zij week verschrikt
achteruit tot aan het beekje.
Maar onmiddellijk daarna zette Harlekijntje weer zo'n
allerliefst ondeugend snuitje, dat zij weer naar hem toekwam en zei : „Arm Harlekijntje ! Maar je moet niet vluchten, want anders... ben ik weer helemaal alleen."
„Ik zal niet weggaan, hoor", beloofde Harlekijntje dadelijk.
Toen hij met Feit naar het kasteel terugging, nam hij zich
voor, bijzonder gehoorzaam te zijn, zodat de hertog geen
reden zou hebben hem op te laten sluiten. Marleentje zou
niet meer vergeefs op hem wachten. Hij zat dus als een
heel braaf jongetje aan tafel en de hertog was erg verwonderd over Harlekijntje. Hij dacht echter: „Hij is misschien
nog wat moe na zijn ziekte." En daarom vroeg hij heel
vriendelijk: „Wil je weer gaan slapen?" Maar de kleine
jongen was heel goed uitgerust na vier en twintig uur.
slaap, hij sperde zijn mond wijd open en riep veel harder
dan nodig was: „Nee !"
„Lieve hemel, ik ben toch niet doof", antwoordde de hertog beledigd. „Schaam je om zo te gillen !"
Harlekijntje keek voor zich. Hij vreesde, dat hij wel nooit
zou leren hoe hij zich aan het hof behoorde te gedragen.
Nu eens was hij te rumoerig, dan weer te stil. Als hij te veel
praatte, was het niet goed, maar als hij alleen maar „nee"
zei, kreeg hij ook weer een aanmerking. Boos zette hij een
een duivelsgezicht en direct riep de hertog verontwaardigd
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uit: „Foei Harlekijntje !" De stalmeester, die ook bij de
hertog aan tafel zat begon echter hartelijk te lachen om het
malle gezicht, dat Harlekijntje had getrokken. Harlekijntje had al dadelijk gezien, dat de stalmeester een vrolijke
man was. „Dat is iemand, die me begrijpt", dacht Harlekijntje en hij ging door met gekke gezichten te trekken,
net zoals het hem inviel. Toen moest de hertog ten slotte
toch ook wel lachen en hij vond het goed, dat Harlekijntje
die avond bij hem bleef. Harlekijntje haalde de allerdolste
grappen uit. Tot besluit van de avond moest Harlekijntje
de hertog nog een verhaal vertellen, toen deze al in bed lag
en niet kon inslapen. Harlekijntje zat naast hem op een
stoel en zette het domste gezicht van de wereld, toen de
hertog zei : „Vertel mij eens wat !" Maar daar had hij niets
geen zin in. Zijn domme snuitje keek de hertog boos aan.
„Je mag mij niet zo boos aankijken !" riep de hertog kribbig
uit.
„Kan jij mij niet eens iets over het boshuis vertellen?"
Het boshuis ! Bij de herinnering aan het boshuis was Harlekijntje opeens niet meer boos. Zijn gezicht kreeg nu een
vriendelijke uitdrukking. Hij vergat bijna, dat hij bij de
hertog zat. In gedachten was hij terug bij Baas Friedolin
en Moeder Annette. Hij vertelde over zijn dierbare Engelberta en Meneer Severijn en over Michieltje. Over de laatste
raakte hij maar niet uitgepraat. De hertog verbaasde zich
er over, dat men in het boshuis 's avonds alleen soep en
boterhammen at en dat er daar feest gevierd werd als het
eerste sneeuwklokje zich vertoonde of de primula's bloeiden en de trekvogels terugkeerden. Zo iets had de hertog
nog nooit gehoord. Het kwam hem als een sprookje voor.
Harlekijntjes ogen glinsterden. Hij vertelde steeds meer:
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van reeën, die zo tam waren, dat ze in de huiskamer naar
binnen keken en die stil bleven staan, als iemand uit het
huis kwam om hen te aaien. En hij sprak over het eekhoorntje, over de haas, die ze Kortbaard noemden en over de
bok, die Langelize heette.
De hertog lag heel stil in bed en luisterde. Hij verbeeldde
zich, dat hij het bos hoorde ruisen, de vogels hoorde zingen en het liefst was hij opgestaan en zou hij gezegd hebben: „Kom, Harlekijntje, wij gaan naar het boshuis !"
Een lakei kwam op zijn tenen naderbij geslopen en trok
Harlekijntje aan zijn arm. „Ga mee," zei hij, „je ziet toch,
dat de hertog is ingeslapen?"
Hij sliep nu werkelijk, hij droomde van het boshuis. De
hertog zag er zo vriendelijk uit, dat Harlekijntje hem opeens verbaasd aankeek en mompelde: „Daar ligt een ander
in bed."
„Bewaar me !" fluisterde de lakei. „Het is onze hertog wel,
maar hij heeft er nog nooit zo vriendelijk uitgezien."
„Ach, als hij er maar altijd zo aardig uitzag, dan zou ik
graag bij hem willen blijven", zei Harlekijntje.
„Dat geloof ik graag," zei de lakei, „maar nu moet je naar
bed ! Slaap lekker: het is hoog tijd !"

140

XII
HET SPOOKT OP HET KASTEEL
De morgen, die op deze avond volgde, was lang zo prettig
niet. Voor dag en dauw was er al veel leven in het kasteel.
Harlekijntje kon het in zijn toren zelfs horen. Hij wipte in de
kast, kwam er weer uit, luisterde gespannen, als hij iemand
hoorde aankomen. Maar dichtbij kwam het niet, alles
speelde zich af in de verte. Eindelijk, toen Harlekijntje
dacht dat hij in honderd jaar niet meer had gegeten, kwam
Feit met het ontbijt. De goedhartige lakei zag er erg somber
uit, en toen Harlekijntje hem angstig vragend aankeek,
mompelde hij. „Nu komt ze alweer terug !"
„Wie?" vroeg Harlekijntje en keek naar de deur, want hij
verwachtte, dat er dadelijk iemand zou binnenkomen.
„Prinses Aldegonda", bromde Feit. „Pas op, Harlekijntje,
je kunt haar niet vertrouwen !"
Harlekijntje zag er uit, alsof hij het in Keulen hoorde donderen.
„Ja, ja," zei Feit, „je bent verwonderd, hé ! Een erg prettig
nieuwtje is het niet. En ik geloof ook wel, dat de hertog
er niet treurig om zou zijn, als zijn lieve nicht eens bij een
ander ging logeren. Ontbijt nu maar gauw en ga daarna
wat in het park spelen; wie weet of je het morgen nog mag
doen !"
Toen at Harlekijntje alles wat Feit hem had gebracht, heel
vlug op, hij rende de trappen af en holde het park in.
Bij het beekje gekomen, zag hij Marleentje al op hem zitten
wachten.
„De prinses komt", riep Harlekijntje.
'4'

Marleentje werd bleek en voordat Harlekijntje nog iets
had kunnen zeggen, holde ze weg. Ze rende zo hard ze
kon en voor Harlekijntje bleef er niets anders over dan
achter haar aan kopje te duikelen om haar in te halen. Hij
riep aldoor: „Blijf toch hier, b lijf toch hier !"
Maar in haar angst voor de prinses, hoorde ze niets.
Eindelijk kreeg Harlekijntje haar bij haar jurkje beet en
Marleentje viel in het gras. Ze zag er zo bleek uit, dat
Harlekijntje dacht, dat ze dood zou gaan. En hij schreeuwde moord en brand. Gelukkig hoorde niemand hem en na
enige minuten opende Marleentje weer haar ogen. Zachtjes
zei ze: „Je moet niet zo schreeuwen."
Direct hield hij zich in en zweeg. Maar hij keek met zijn
glinsterende oogjes Marleentje zo treurig aan, dat Marleentje hem teder over zijn bolletje begon te strijken. „De prinses, die nare prinses !" zei ze en ze slaakte een diepe zucht.
„Maar ze komt toch pas vanmiddag !" zei Harlekijntje.
Marleentje ging verwonderd overeind zitten. Ze had gedacht, dat de prinses Harlekijntje achterna gelopen was en
ze vroeg: „Waarom heb je dan zo gegild?" „Maar ze komt
toch immers !" zei Harlekijntje, die vond dat hij ge lijk had.
Ja, dat was waar. De prinses zou 's middags komen. De
kinderen vonden het vreselijk. Ze liepen heen en weer over
de weide en Marleentjee zei: „Als zij er is, mag ik niet meer
bij de beek zitten".
„Ik zal haar flink plagen", zei Harlekijntje. Op hetzelfde
moment trok hij een duivelsgezicht. Marleentje schrok.
Zacht zei ze: „Maar je moet niet ondeugend zijn, Harlekijntje."
„Ik ga haar toch plagen !" riep Harlekijntje woedend.
„Hoe dan?"
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De rakker zweeg. Hoe, wist hij nog niet, maar iets zou hem
nog wel te binnen schieten. Hoewel zijn vriendinnetje
hem nog een paar maal waarschuwde vooral toch geen
kattekwaad uit te voeren, herhaalde hij : „Ik zal haar hier
weg plagen !"
Toen het fluitje van de hofmeester weerklonk, zei Marleentje angstig: „Ze is er nu misschien al."
„Dan ga ik niet !" En Harlekijntje bleef op zijn steen zitten.
Er werd weer gefloten, veel scheller en harder, maar hij
verroerde zich niet.
„Ga toch !" spoorde Marleentje hem aan.
„Nee", bromde Harlekijntje als een klein, mokkend beertje.
Opnieuw weerklonk de fluit, maar Harlekijntje bewoog
zich niet. Ten slotte kwam Feit zelf om hem te halen.
„Harlekijntje, waar blijf je toch?"
„Ik ga niet mee", zei Harlekijntje nijdig.
Maar daarin had Harlekijntje zich toch lelijk vergist. Feit
was in drie stappen bij hem, pakte hem beet, nam hem in
zijn armen en droeg hem naar het kasteel zonder verder
een woord te zeggen. Harlekijntje had Marleentje niet
eens meer goedendag kunnen zeggen.
Harlekijntje kwam zo nog net bijtijds op het kasteel aan.
Net toen de hertog aan tafel wilde gaan, kwam er een rijtuig aangereden. Het was zeker de prinses, die aankwam.
De hertog zuchtte, hij zag erg tegen dat bezoek op. De bedienden en hovelingen waren er ook helemaal van in de
war en Harlekijntje stond een beetje verbaasd toe te kijken,
toen iemand hem aan zijn mouw schudde en zei: „Mars, jij
naar boven ! Anders hebben we dadelijk de poppen aan
dansen, als de prinses je ziet 1" Het was de hofmeester.
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Harlekijntje liet het zich geen twee maal zeggen. Hij maakte dat hij weg kwam en liep langs de provisiekamer. Hij
zag er allerlei mooi-opgemaakte gerechten staan, gevogelte en taarten en hij dacht bij zich zelf: „Daar krijgt ik natuurlijk niets van."
Hij bleef staan, zijn oog viel op een prachtige vuurrode
taart. Eén, twee, drie, pakte hij de taart weg en nam die
mee naar zijn torenkamertje. Bijna was hij boven, toen hij
iemand tegenkwam, het was de dikke, brave stalmeester.
„Lieve hemel!" riep hij. „Waar loop jij met die taart heen?
Ben jij een kleine koksjongen geworden?"
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„ Nee !” stamelde Harlekijntje en keek de vriendelijke
man wat verlegen aan. „Ik ga... de taart opeten !"
„De hele taart?"
Harlekijntje keek naar de stalmeester, toen naar de taart,
en vond, dat er genoeg was voor twee. Dat zei hij ook en de
dikke man moest er hartelijk om lachen. Daar hij zelf ook
een lekkerbek was, riep hij uit: „Harlekijntje, jij bent een
slimmerd. Maar wat mij betreft, we zullen samen de taart
opeten !"
Toen gingen ze op de torentrap zitten. De stalmeester
haalde een groot zakmes te voorschijn, sneed de taart doormidden en samen peuzelden ze a lles op. Harlekijntje kon
niet meer, de stalmeester had nog wel een plaatsje over.
Toen de stalmeester weer vertrok, had Harlekijntje er een
nieuwe vriend bij gekregen.
In een beste stemming klom Harlekijntje verder naar zijn
kamer. Hij ging voor zijn raam zitten en keek van boven
af op de wereld neer. Twee verdiepingen lager zag hij een
paar ramen openstaan, die anders gesloten waren en toen
hij zich daarover verwonderde, stak net iemand haar hoofd
naar buiten... het was de prinses I Van schrik tuimelde
Harlekijntje van de vensterbank. Hij bleef liggen en hapte
naar lucht, zo erg was hij geschrokken.
Aangezien Harlekijntje nu eenmaal een harlekijntje was,
dat veel aanleg heeft voor kattekwaad, dacht hij er de hele
middag over na hoe hij voor Prinses Aldegonda spookje
zou kunnen spelen. Niemand bekommerde zich die middag om het kereltje. Hij werd niet aan tafel geroepen, want
de hertog wilde liever, dat zijn nicht Harlekijntje niet zou
zien. Niemand bracht hem iets te eten, want de stalmeester
had de hofmeester van de verdwenen taart verteld. „Hij
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kan het best uithouden tot vanavond", beweerde de stalmeester.
Honger had Harlekijntje ook niet, maar hij verveelde zich.
Hij wipte telkens de kast in en uit. Omdat alles zo doodstil
bleef, waagde hij het ten slotte om wat verder in het kasteel
rond te dwalen. Al zoekende kwam hij op de zolder terecht. Er waren een heleboel deuren en grote, ruime vertrekken.
Harlekijntje onderzocht alles goed, en toen hij uit een raam
keek, merkte hij, dat hij zich precies boven de kamer van
de prinses bevond. „Ha", Harlekijntje gilde het uit en
keek toen angstig om zich heen. Het grote lege vertrek
weerkaatste de echo en Harlekijntje was opeens vreselijk
bang. Toch merkte hij wel dat er niemand was, alleen liep
er een muisje langs hem heen. Harlekijntje zette zijn
onderzoekingstocht over de zolder voort.
In een hoek ontdekte hij een heleboel stokken. Hij wist
wel, dat deze geen van alle lang genoeg zouden zijn om tot
aan de kamer van de prinses te reiken. Hij zocht in alle
hoeken en gaten en vond eindelijk een heel lang touw.
Net toen Harlekijntje dat gevonden had, meende hij
voetstappen te horen. Hij vloog naar zijn torenkamer terug
en was daar juist aangeland, toen Feit binnenkwam.
Harlekijntje zat heel braaf op de vensterbank en keek naar
buiten; Feit had heus medelijden met het ventje. „Arme
Harlekijntje," zei hij, „wat heb je toch een vervelend
leven !"
Harlekijntje gleed van de vensterbank af en vlijde zich
tegen Feit aan. Die was helemaal vertederd, streek hem
liefkozend over zijn bolletje, beloofde hem allerlei lekkere
hapjes en zei, dat hij vandaag niet beneden mocht komen,
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omdat de hertog bang was, dat Prinses Aldegonda hem
iets zou doen. „Dus zoet zijn", zei Feit nog.
Harlekijntje gaf geen antwoord: Hij dacht er niet over om
zoet te zijn en Feit mompelde „Nu, ik ben benieuwd,
wat die in zijn schild voert !" Voor de zekerheid bleef Feit
in de toren, maar , hij wist niets af van het geheime deurtje,
dat de oude hofmeester aan de kleine schelm had gewezen.
Een poosje later kreeg Harlekijntje wat te eten. Toen hij
alles opgesmikkeld had, ging hij naar bed. Feit dekte hem
toe, sloot de deur zorgvuldig en bracht de sleutel aan de
hertog; deze liet de sleutel aan zijn nicht zien en zei: „Kijk,
Aldegonda, nu is Harlekijntje in de toren opgesloten. Je
behoeft dus helemaal niet bang te zijn."
„Harlekijntje is zo'n ondeugd," mompelde de prinses,
„wie weet wat voor streken hij nog uithaalt ! ik wilde, dat
hij onder in de put lag." Maar Harlekijntje verlangde helemaal niet naar die vochtige, diepe put op de binnenplaats
van het kasteel. Hij lag lekker in bed, trappelde van de
pret en lette goed op, of het nog niet donker was. Toen het
buiten een beetje begon te schemeren, legde hij zijn bed
een beetje recht, nam het kussen onder zijn arm, wipte
door het verborgen deurtje en sloop even later over de zolder. Hij zocht toen de langste stok uit, bond er met het
touw dat hij gevonden had, het kussen aan vast en probeerde daarna het open raam van de prinses te bereiken.
Het was juist lang genoeg, Harlekijntje hees het kussen
weer naar boven, ging op de vensterbank zitten en mompelde : „Nu kan het spel beginnen."
Het wachten viel hem lang, want de prinses bleef tot laat
in de nacht bij de hertog. Harlekijntje werd ten slotte moe,
trok zich in de zolderkamer terug, ging op de grond liggen
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en... sliep in. Toen hij weer wakker werd, was het doodstil;
geen enkel geluid was te horen. Harlekijntje keek naar
buiten. Ontelbare sterren fonkelden aan de hemel. Het was
een heldere nacht. Een paar vleermuizen fladderden langs
het zolderraampje; verder bleef a lles doodstil. Harlekijntje
stopte vlug een paar kiezelsteentjes tussen sloop en kussen
en toen stak hij de stok uit het raam.
De prinses s liep nog niet. Ze lag wakker en dacht over allerlei dingen na. Vriendelijke dingen waren het niet, ze
wilde Graaf van Zilverburg eens flink beledigen en nu
peinsde ze er over, hoe dat te doen. Opeens vloog er iets
wits langs haar raam, klóp, hoorde ze heel duidelijk en
weg was het.
De prinses schrok zich een ongeluk en riep zo hard ze
kon om haar kamermeisje. De ondeugende Harlekijn hoorde het gegil, want het raam stond half open. Hij trok gauw
het kussen naar boven en luisterde. Iemand die aan het
raam stond, in de kamer van de prinses, zei : „Er is niets
te zien."
„Doe het raam dicht!" gilde de prinses. Het raam knarste,
daarna was alles weer stil.
Daar sloeg de torenklok middernacht, het spookuur begon.
„Ik vind het zo griezelig", zei de prinses. Toen vloog er
weer iets wits langs haar venster en weer hoorde ze het
kloppen. Ze gilde om hulp.
Het kamermeisje keek verschrikt naar buiten en zag nog
juist het kussen door de lucht zweven.
„Een spook, een spook !" krijste ze en een paar ogenblikken later klonk er door het gehele kasteel geschreeuw en
gegil. Harlekijntje nam zijn kussen mee en wipte zo vlug
hij kon in zijn torenkamertje terug.
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Nauwelijks was hij binnen of hij hoorde voetstappen naderen. Hij moest zelfs de stok mee in bed nemen, omdat hij
de knoop van het touw niet snel genoeg kon los krijgen. Hij
kroop zo ver onder de dekens, dat zijn neus er nog net bovenuit stak en hij deed alsof hij vast sliep. Hij hoorde de lakeien over spoken spreken, naar de zolder gaan en weer
terugkomen. Toen was het weer overal stil, behalve in de
kamer van de prinses. Zij schreeuwde nog moord en brand.
149

Het arme kamermeisje, dat van angst op haar benen stond
te trillen, moest nog driemaal uit het raam kijken: er was
echter niets te zien.
De hertog lag in bed en was woedend. Ook de hofmeester
en de lakeien waren boos, dat ze voor niets wakker waren
gemaakt, maar ten slotte sliep iedereen toch in.
A ll een Harlekijntje sliep niet. Hij verkneukelde zich van
de pret en hoorde de klok slaan, half twee, kwart voor
twee, twee uur. Toen verliet hij de toren weer, nam nog
zijn waterkaraf mee en sloop naar de zolderkamer.
De prinses was half ingeslapen. Daar ging het weer, klóp,
klóp, tegen het raam en ze zag weer iets wits langs v liegen.
Nu ging de prinses zelf naar het raam en rukte het open.
Het knarste en kraakte en juist toen de prinses haar hoofd
door het raam naar buiten stak, kreeg zij een straal water
in haar gezicht. Hoestend en kermend tuimelde ze in de
kamer terug.
Opnieuw werd er geroepen en geschreeuwd in het kasteel.
Deuren werden dicht geslagen, mensen liepen heen en
weer. Harlekijntje lag net weer in bed, toen hij de stem van
de hertog hoorde. Hij wilde zelf het spook verjagen.
„Harlekijntje kan het niet zijn, want zijn kamer is op slot,
maar laat ik voor alle zekerheid even kijken", hoorde de
kleine schelm hem zeggen.
Eerst zo overmoedig, kreeg Harlekijntje het nu toch benauwd. Hij trok de dekens over zijn oren en hield zich slapende. De hertog kwam in het kamertje, zag Harlekijntje
in bed liggen, hield het kaarslicht vlak boven zijn gezicht en mompelde : „Nee, nee, hij is het niet geweest,
maar... ik geloof warempel, dat hij in zijn slaap nog aan
ondeugende dingen denkt. Hm, hm, het is merkwaardig 1"
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De hertog vertrok. De hofmeester draaide zich nog even
om en toen Harlekijntje zijn hoofd optilde, zag hij hoe zijn
oude vriend hem met de vinger dreigde.
Op zolder werd niets gevonden. A lleen de hofmeester bukte zich vlug en raapte iets op, niemand anders zag het.
Iedereen ging weer naar bed. Bij de prinses moesten, behalve de hofdame, nog drie kamermeisjes b lijven waken.
Ze vonden het a llemaal even griezelig. Na een poosje
hoorden ze een hels geschreeuw, dat spoedig daarna weer
verstomde. „Nu heeft het spook geschreeuwd." De prinses
en al degenen, die bij haar waakten, waren zo wit als een
doek geworden. Sidderend bleven ze luisteren, maar alles bleef verder stil. Dat Harlekijntje in bed erg huilde,
konden ze niet horen.
Harlekijntje had nu pas gemerkt, hoe flink de brave, oude
hofmeester een ondeugende jongen kon straffen. Harlekijntje was ingeslapen en had toen heel onverwachts, klits,
klets, een geducht pak ransel gekregen. Daarom had hij
zo vreselijk gegild. Maar hij hield plotseling zijn mond,
toen de hofmeester hem een knoopje van zijn broek liet
zien en zei: „Harlekijntje moet ik dit aan de hertog laten
zien en zeggen, dat het spook het verloren heeft?"
Ach, wat is het toch akelig, als iemand altijd de knopen
van zijn broek verliest ! Dan komt alles uit !
Harlekijntje snikte. De oude hofmeester vroeg: „Waarom
ben je toch altijd zo ondeugend?"
„Ze is een naar mens", bromde Harlekijntje. Hij zag er
uit als een nijdig hondje, dat bijten wil.
„Ja, daar heb je gelijk in. Maar denk ook nog eens aan de
kelder en de vaten wijn !"
„Ik zal het nooit meer doen", zei Harlekijntje terneergeISI

slagen. Hoe was het moge lijk, dat de oude hofmeester alles
te weten kwam. Harlekijntje werd een beetje bang voor
hem en wat schuw keek hij de oude man aan.
De hofmeester kon niet lang boos b lijven. „0, kleine rakker
je haalt zeker nog meer kattekwaad uit, zolang de prinses
er is. Maar nu doe ik de kast op slot, anders ga je weer
rond spoken."
De hofmeester wilde weggaan. Toen greep Harlekij ntj e
plotseling zijn hand en de man streek hem liefkozend over
zijn haardos. ,,Arme vent," zei hij, „waarom heeft de hertog je niet in het boshuis gelaten?"
Harlekijntje zuchtte heel diep, draaide zich naar de muur
en s liep als een roos tot de volgende zonnige morgen. Toen
hij wakker werd, was hij de hele geschiedenis van het spook
alweer vergeten en dacht er alleen nog maar over na, hoe
hij vandaag Marleentje te zien kon krijgen.
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XIII

HET NEST IN DE IEP
Die morgen kwam Prinses Aldegonda beneden met een
gezicht alsof zij net in een stuk zeep had gebeten. „Het
heeft vannacht gespookt", zei ze nijdig.
„Dat is hier nog nooit voorgekomen", antwoordde de
hertog.
Toen kreeg de prinses plotseling een ingeving en ze riep
uit: „Dan is het Harlekijntje geweest!"
„Nee, hij was het niet. Hij zat opgesloten in de toren."
„Hij moet hier komen, dan zal ik het hem zelf vragen."
„Wat mij betreft, ga je gang", bromde de hertog.
Harlekijntje werd gehaald en de kleine vlegel werd bijna
misselijk van angst bij de gedachte, dat hij bij de prinses
moest komen. Bovendien voegde de hofmeester er nog
aan toe: „Harlekijntje, Harlekijntje, dat wordt heel naar
voor je. Zij denkt, dat jij het spook was."
Jeminee ! Moest Harlekijntje nu jokken? Kattekwaad uithalen, ja, daar was hij wel voor te vinden, maar leugens
vertellen, dat kon hij niet ! Maar hij was al in de kamer en
de hertog riep : „Daar is hij t"
Uit verlegenheid durfde Harlekijntje niet naar links of
naar rechts te kijken. Schoorvoetend kwam hij naderbij en
omdat hij toch al zo slecht vooruit kon komen op zo'n
gladde vloer, gleed hij uit en struikelde. Hij wilde zich
nog juist vastgrijpen aan een kamerheer, die naast hem liep,
maar beiden verloren hun evenwicht en gleden de kamer
in alsof de vloer een ijsbaan was.
De kamerheer wilde ook iets beet pakken, ongelukkiger
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wijze greep hij net de poot van de stoel, waarop de prinses
zat. De stoel wankelde, de prinses tuimelde achterover en
hield zich aan de hertog vast, die zij in haar val meesleepte.
Boms, daar lagen ze met z'n allen op de grond.
De hertog werd verschrikkelijk kwaad en Prinses Aldegonda riep aldoor maar: „Dat is de schuld van Harlekijntje !"
Harlekijntje dacht: „Het is zeker het beste om maar mee
te gillen !" En hij schreeuwde zo geweldig hard, dat al de
anderen langzamerhand verwonderd zwegen. Zo'n keel
opzetten kon niemand aan het hof.
„Stilte !" riep de hertog uit, maar Harlekijntje gilde steeds
door. De slimmerik dacht bij zichzelf: ,,Als ik maar flink
doorschreeuw, vragen ze me niets."
En het kwam inderdaad zo uit. De hertog vergat al het
gespook van de vorige nacht en in zijn woede riep hij
boos uit: „Breng Harlekijntje onmiddellijk naar de torenkamer terug, daar moet hij opgesloten blijven !"
Dat liet de hofmeester zich geen tweemaal zeggen; hij
wenkte Feit, die meteen Harlekijntje uit de kamer van de
hertog wegleidde. Terwijl ze beneden nog allemaal opgegewonden door elkaar praatten, zat Harlekijntje rustig in
zijn toren. Toen Feit vertrokken was, keek hij door het
raam naar Kasteel Lindenhof. Kon hij maar naar Marleentje gaan ! Toen drong het pas goed tot hem door, dat
hij opgesloten zat: misschien was het deurtje in de kast
ook wel dicht ! Of misschien ook niet. Hij sloop naar de
kast en gelukkig, het geheime deurtje ging open, hij stond
weer in het trappenhuis.
Heel vrolijk kuierde hij een poosje heen en weer. Beneden
hoorde hij nog zoveel lawaai, dat hij de trap niet af durfde
te gaan. Hij bleef dus maar boven en ging op zijn hurken
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zitten en luisterde. De stem van de prinses klonk schel boven alles uit. Ze was nog steeds erg opgewonden. Harlekijntje moest het geducht ontgelden. Zij verlangde dat hij
zwaar gestra ft zou worden. Harlekijntje kon alles verstaan
en het leek hem maar het beste om te vluchten.
Maar hij had Michieltje zijn erewoord gegeven en dat moest
hij houden.
Eindelijk werd het stil beneden. De hertog en de prinses
gingen in het park wandelen en de hofmeester kwam zeggen : „Vandaag moet je boven blijven, Harlekijntje, anders word je gesnapt !" Harlekijntje beloofde, dat hij heel
zoet zou zijn, maar dat `heel zoet' ging hem al gauw vervelen. Hij wipte het deurtje in en uit en het leek wel, of
de ochtend nooit om zou komen. Einde lijk bracht Feit
hem zijn maaltijd. „Vandaag gaat het beneden deftig toe",
zei Feit. „De hertog is zo juist naar de wijnkelder afgedaald
en haalt enige flessen van de allerbeste wijn. Weet je wel,
Harlekijntje, dat die wijnkelder precies naast het kamertje
ligt waar jij laatst opgesloten zat. Daar gaat de hertog nu
heen en alleen de prinses vergezelt hem. Hemelse goedheid ! Wat gebeurt daar nu weer?"
Allerlei kreten weerklonken. Feit ging de trap af. Harlekijntje stond er bij te kijken alsof er een donderbui boven
zijn hoofd was losgebarsten. Stel je voor dat de hertog
de lege vaten gevonden zou hebben !
Harlekijntje wist niet, dat de hertog het bestaan van het
geheime deurtje helemaal niet kende. Hij sidderde van
angst. Feit had in zijn haast om weg te gaan alle deuren
open laten staan. Harlekijntje sloop weg door een nauwe
gang, kwam bij ten smal zijtrapje en net toen hij daar was
aangeland, hoorde hij de prinses hevig te keer gaan.
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Och jé, ze hadden zeker de lege vaten gevonden. Toen
aarzelde Harlekijntje niet langer. Hij rende de trappen af
naar buiten en door de struiken holde hij tot aan het
beekje. Helaas, Marleentje zat er niet. Waar moest Harlekijntje nu heen. Vóórdat hij het land van de hertog zou
hebben verlaten, zouden de veldwachters hem natuurlijk
al lang weer hebben opgepakt. Zij zouden hem dade lijk
herkennen aan zijn grasgroene harlekijnspakje. En toen
dacht hij weer aan zijn belofte. Hij zuchtte diep. Hij ging
op de grond liggen.
Was Marleentje er nu maar geweest. Maar misschien zou
zij hem ook niet kunnen helpen. Plotseling dacht hij aan
de Graaf van Zilverburg. Die zou hem wel willen helpen,
omdat hij, Harlekijntje, de graaf had bevrijd van de prinses.
Het zou kunnen dat de graaf wel een goed woordje voor
hem wilde doen bij de hertog en zou willen vragen Harlekijntje zijn vrijheid weer terug te geven. Hij dacht dat hij
sluipend door het bos en langs de rand van de weilanden
wel onopgemerkt weg zou kunnen komen, maar hoe zou
hij de weg kunnen vinden?
Toen besloot hij om in de oude iep te klimmen. Boven in de
boom zou hij de gehele omtrek kunnen overzien en dan
kon hij ook het slot van de Graaf van Zilverburg zien liggen. En hoog boven in de iep, zou niemand van Kasteel
Hemelhoog hem kunnen ontdekken. Nu zou zijn groene
pakje hem juist beschermen. De iep was wel hoog, maar
Harlekijntje was niet bang. Handig klom hij omhoog. Hij
kon het eksternest in de top al zien. Hij zag ook dat de
vogels nieuwsgierig hun halzen uitrekten.
Ze begonnen geweldig te piepen en Harlekijntje maakte de
ene grimas na de andere. De eksters werden woedend. Ze
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bogen zich voorover uit de nesten en zetten grote, boze
ogen op. Er waren drie nesten bij elkaar en in elk nest zat
een hele eksterfamilie. Eerst was Harlekijntje een beetje
bang voor al die vogels, maar al spoedig bemerkte hij, dat
de kwetterende vogels zelf erg angstig waren voor zijn
duivels- en roversgezichten. Vol moed klom hij hoger, verdraaide zijn ogen, trok zijn mond scheef en liet zijn neus
en oren bewegen. De eksters begonnen van angst met hun
vleugels te klappen. Het leek wel of de oude vogels tegen
de jongen riepen: „Wij gaan vluchten, kom, vlieg met ons
mee !". Maar de jongen leken helemaal verlamd, van
schrik konden ze hun vleugels niet uitslaan. Zij hipten
in paniek om de nesten heen. De alleroudste vogel was
juist van plan om Harlekijntje in zijn ogen te pikken toen
Harlekijntje zijn allergriezeligste heksengezicht trok en
plof, viel de moedige ekster doodsbenauwd weer in het nest
terug. Harlekijntje dacht: „Als die nare vogels hun snavel
nu maar hielden !" want beneden in de tuin hoorde hij
roepen : „Harlekijntje, Harlekijntje !"
„Hij is gevlucht, de rakker !" gilde een stem boven alle
andere uit en Harlekijntje hoorde duidelijk, dat het de stem
van de prinses was. Ze waren hem natuurlijk aan het zoeken
omdat ze de lege vaten hadden ontdekt.
De hertog en zijn nicht waren inderdaad in de kelder afgedaald, waar de kostbare wijnen waren opgeslagen en de
hertog had gezegd : „Uit het middelste vat." Een knecht
had er een zilveren kruik onder gehouden, maar er kwam
geen druppel uit.
De prinses liep ondertussen snuffelend door de kelder rond
en ze zei: „Wat ruikt het hier toch naar wijn ! Wat gek !
Anders heb ik dat nooit gemerkt."
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„Wel allemensen, het vat is helemaal leeg”, zei de knecht.
„Leeg?" vroeg de hertog verbaasd. „Dat kan toch niet !"
Hij klopte zelf tegen het vat, hij schudde het heen en weer
... het was leeg.
„Je hebt het zelf opgedronken", zei de prinses vinnig.
„onzin !" De hertog was heel boos. „Neem dan maar uit
het linker vat !" zei hij tegen de knecht. Deze trok de stop
er uit, hield er het kruikje onder, maar weer kwam er geen
druppel ! Dat was toch te bar ! En bij het derde vat gebeurde
precies hetzelfde.
„Er moet iemand in de kelder geweest zijn", riep de hertog
uit. „Vlug, haal eens wat kaarsen, dan kunnen we alles
onderzoeken !"
„Je hebt natuurlijk alles zelf opgedronken", zei Aldegonda
nog kattiger dan tevoren. De hertog ergerde zich groen en
geel. „Maak toch licht !", riep hij woedend. Daar kwamen
de knechten al met kaarsen en lampen aan. Zelfs de kamerheren hielden kaarsen vast. Het kleine keldertje was
nu helder verlicht. Plotseling riep een van de jonge kamerheren, die hele scherpe ogen had : „Hier is een deur !"
„Nonsens, de kelder heeft maar één deur !" antwoordde de
hertog, maar toen schoof de kamerheer het deurtje open en
allen keken verbaasd naar de tweede kelder. Dadelijk riep
iemand uit: „Dat is de kelder, waar Harlekijntje heeft gezeten."
„Ja, en toen werd hij ziek en heeft aldoor geslapen." De
dikke opperhofmeester barstte plotseling in een daverend
gelach uit. „En de oorzaak van Harlekijntjes ziekte was
dus, dat hij te veel wijn had gedronken !" liet hij er op volgen.
„o, o, o, o !" De hertog stampte woedend met zijn voeten
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op de grond. Prinses Aldegonda was razend ! „Die ellendige, die vreselijke Harlekijntje, jullie moesten hem ophangen, of in de put gooien, of afranselen en flink straf
geven !" „Laat hem direct hier komen !" De hertog was
helemaal van streek. Harlekijntje was toch wel een ontzettende vlegel, hij moest nu eens heel flink gestraft worden.
Onder al de bedienden bevond zich ook Feit. Hij had zo'n
medelijden met de arme jongen en dacht bij zich zelf: „Als
hij maar bijtijds heeft kunnen ontsnappen !"
In de toren stonden alle deuren open : Harlekijntje was niet
te zien, de bengel was gevlucht.
Toen de hertog dat hoorde, vergat hij dat het juist tijd was
om aan tafel te gaan. Hij gaf opdracht, dat iedereen moest
gaan zoeken en dat de veldwachters uitgestuurd moesten
worden om het gehele gebied te onderzoeken.
„En als hij gevangen is, moet hij opgehangen worden !"
zei de prinses.
„Nee", antwoordde de hertog. „Wat heb ik nu aan een
dood Harlekijntje?"
„Och wat, ophangen is het allerbeste !"
„Nee, Harlekijntje is van mij."
„Maar hij hee ft mij geplaagd. Het spook van vannacht was
natuurlijk ook Harlekijntje", zei de prinses. „Hij moet
wél opgehangen worden."
„Nee, het gebeurt niet !" zei de hertog boos. En zo kibbelden ze nog een heel poosje voort, wat er met Harlekijntje
gebeuren moest. Ondertussen had niemand hem nog te
pakken.
De lakeien waren ijverig aan 't zoeken. Feit zei, dat hij in
het bos ging zoeken, maar dacht stiekem : „Als ik Harle16o

kijntje zie, laat ik hem ontvluchten." Maar er kwamen ook
kamerheren in het bos zoeken. Harlekijntje zag hen allemaal van zijn hoge plaats in de boom. Zijn hartje begon te
kloppen van angst. En die domme eksters maakten zo'n
verschrikkelijk lawaai. Nu zouden de lakeien en kamerheren vast naar boven kijken ! Harlekijntje probeerde de
vogels wat tot bedaren te brengen, maar wat voor gezicht
hij ook trok, ze werden steeds wilder. Harlekijntje begon
met zijn vuist naar de vogels te slaan en daar schrokken de
vogels zo van dat ze opeens allemaal tegelijk met geweldig
gekwetter wegvlogen. Het was zo'n kabaal, dat de mensen beneden verbaasd opkeken. De jonge kamerheer met
de scherpe ogen ontdekte Harlekijntje hoog boven in de
iep ondanks zijn groene pakje.
„Daar zit hij, daar zit hij !" riep de jonge man. De anderen
ontdekten hem nu ook.
Harlekijntje beefde over zijn gehele lichaam. Hij was bijna
uit de boom naar beneden getuimeld en in zijn angst pakte
hij het verlaten eksternest beet om zich vast te houden. Hij
greep plotseling iets hards vast en in zijn hand zag hij een
grote gouden ring met een prachtige robijn Dat was
vreemd ! Een gouden ring in een eksternest ! Harlekijntje
werd nu zo nieuwsgierig, dat hij zijn angst vergat. Hij klom
nog een beetje hoger om in het nest te kunnen kijken. Nee
maar, dat was ook wat ! Hij vond er nog een zilveren lepeltje en een gouden oorbel. Maar de ring, die hij in zijn hand
hield was wel verreweg het mooiste.
Hemel, misschien was het de ring wel van de hertog, die
Jonkheer van Lindenhof zogenaamd gestolen had. Harlekijntje hield het kostbare voorwerp in zijn hand, bekeek het
alle kanten en dacht: „Misschien zal de hertog mij vergifi6x

fenis schenken, als ik hem deze ring laat zien !" Daar zag
hij Prinses Aldegonda aankomen, die uitriep: „Haal een
geweer en schiet hem daarmee uit de boom !"
Harlekijntje zette zijn duivelsgezicht, terwijl hij naar be..
neden keek. Maar wat hielp dat ! De mensen liepen er niet
voor weg. Ze bleven staan en bedreigden hem dat hij er
met een geweer uitgeschoten zou worden of met de tuinslang natgespoten zou worden, als hij niet gauw naar beneden kwam.
Harlekijntje wist zich geen raad. Als hij met de ring kwam
aanzetten, zou de hertog wel weer goed op hem worden.
Als die vervelende prinses nu maar niet onder de boom had
gestaan, want haar durfde hij voor geen geld onder de ogen
te komen.
Plotseling kreeg hij een goede inval. Bliksemsnel pakte hij
het nest beet, waarin zich, behalve de kostbaarheden, ook
nog allerlei viezigheid bevond, en gooide dat naar beneden
precies op het hoofd van de prinses. Een woeste kreet steeg
op; de omstanders keken een ogenblik niet naar Harlekijntje, maar naar de prinses. Toen gleed Harlekijntje vlug
langs de stam naar beneden en schoot met één buiteling
over alle hoofden heen en holde naar het kasteel, nog voordat degenen, die bij de boom stonden, begrepen wat er
gebeurd was.
In het slot wipte hij een paar lakeien voorbij en rende door
naar de kamer, waar de hertog altijd zijn middagdutje
deed. De hertog zat ook deze middag, heel verdrietig in
zijn grote stoel. Hij had over alles het land ! Over Harlekijntje, over de lege wijnvaten, over zijn nicht en over de
middagmaaltijd, die uitgesteld moest worden. Maar het
meest toch nog over Harlekijntje.
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Daar duikelde Harlekijntje de kamer binnen, vlak voor
de hertog bleef hij staan en hield hem de ring vlak voor
zijn gezicht. En het kereltje trok er zo'n zielig, dom gezichtje bij !
„Maar Harlekijntje !" riep de hertog uit. „Waar heb jij die
ring vandaan?" Harlekijntje hield zijn bolletje scheef, keek
met smekende ogen de hertog aan en vertelde toen van zijn
klimpartij en het nest van de eksters.
„Mijn hemel !" zei de hertog, „een ekster heeft de ring gestolen en de arme Jonkheer van Lendenhof werd van diefstal verdacht ! Harlekijntje, vanwege deze ring zal ik je
alles vergeven."
Toen sprong en danste Harlekijntje in de kamer rond en
opeens vroeg hij : „Hertog, mag ik nu gauw naar Lindenhof gaan?"
„Dan ga je er meteen vandoor", zei de hertog. Ernstig
schudde hij zijn hoofd en Harlekijntje sloeg bedroefd zijn
ogen neer. „Je hebt toch nog niet `Loop naar de drommel !'
gezegd", mompelde hij en zuchtte diep.
„Nu, dan is het goed ! Zou je werke lijk niet weglopen zonder dat ik dat heb gezegd?" vroeg de hertog lachend.
„Daarover behoef ik me dus alweer geen zorgen te maken,
want dat zeg ik nooit. Loop nu maar gauw naar Lindenhof en vraag of Jonkheer van Lindenhof dadelijk hier wil
komen. Maar..." Hij wreef peinzend met zijn vinger langs
zijn neus, „weet je dan waar Lindenhof ligt?"
Harlekijntje knikte en vertelde toen heel vertrouwelijk aan
de hertog hoe hij vrienschap gesloten had met het bedroefde Marleentje.
De hertog dacht na. Hij schaamde zich dat hij Jonkheer van
Lindenhof onrecht had aangedaan en hij mompelde bij
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zich zelf: „Eigenlijk is Harlekijntje veel beter dan ik".
Zulke goede gedachten had de hertog maar zelden, maar
als hij ze had, veranderde zijn hele gezicht en kregen zijn
ogen zo'n zachte uitdrukking.
„Ga nu maar gauw", zei de hertog. „Stop, wacht even,
laat de hofmeester een eind met je meegaan, want als je
Prinses Aldegonda tegenkomt, ontkom je niet aan haar
straf. Ze verbeeldt zich, dat jij hier vannacht rondgespookt
hebt en je lag toch in je... Harlekijntje !" De hertog werd
opeens weer boos, want Harlekijntje keek zo schuldbewust
naar de grond, dat er plotseling een licht bij de hertog opging. „Dus jij was het toch, Harlekijntje?"
De vlegel knikte bevestigend en de hertog wilde al beginnen met hem te straffen, toen zijn blik op de ring viel en
hij zei: „Nu, klimmen kan je tenminste goed ! Ga maar
gauw weg. Al het andere zu llen we je dan maar vergeven."
Harlekijntje huppelde weg, erg opgelucht, dat de hertog
niet verder gevraagd had. Hij vond al gauw de hofmeester,
aan wie hij a lles vertelde. De goede man liet hem vlug
door een achterpoortje ontsnappen. Toen de prinses woedend in het kasteel terugkwam, vloog Harlekijntje al als
een haas over de grote wei in de richting van Slot Lindenhof. Wat was de prinses boos ! Ze barstte bijna van woede,
toen ze hoorde, dat Harlekijntje bij de hertog geweest was
en dat deze hem alles had vergeven.
„Ik vergeef het hem nooit," gilde ze, „nooit, nooit ! Hij
krijgt zijn straf nog wel !"
Maar toen de hertog vertelde, dat de vermiste ring in het
eksternest was teruggevonden en dat Jonkheer van Lindenhof een groot onrecht was aangedaan, begon ze meteen
over haar vertrek te spreken. Ze voelde, dat ze ook schuld
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had. Ze wilde het alleen niet bekennen, zoals de hertog had
gedaan.
De hertog, die de gewoonte had om in zich zelf te praten,
zei, zodra de prinses over haar vertrek begon: „Hè, wat
een opluchting zou dat zijn !"
„0 !" gilde de prinses, „ik val flauw. Hoe kan mijn neef
zoié s tegen mij zeggen." Huilend liep ze naar haar kamer
en snikte zo hartverscheurend, dat het in het hele kasteel
te horen was.
„Als ze maar weggaat !" dachten ze a llemaal, maar de
prinses dacht er niet over om te vertrekken: ze wilde blijven om zich op Harlekijntje te wreken. Want dat hij de
ring teruggevonden had was een reden te meer voor haar
om kwaad op hem te zijn. Op haar kamer overlegde ze met
haar hofdames, die net zo slecht waren als zij, wat zij nu
zouden kunnen doen. Omdat ze niet aldoor kon blijven
huilen, moest een kamermeisje bij de deur gaan staan om te
gillen en te jammeren. Dan zou de hertog wel vreselijk medelijden met zijn nicht krijgen !
Maar de hertog kon het gegil op 't laatst niet meer verdragen. Hij stopte watten in zijn oren en zei, dat hij weer
wakker gemaakt wilde worden, als Harlekijntje terug was.
Toen ging hij liggen en deed een heerlijk middagdutje.
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XIV
MARLEENTJE LEERT LACHEN

Ondertussen liep Harlekijntje zo hard hij kon naar Slot
Lindenhof. Hij holde, duikelde en huppelde en kwam zo
heel wat vlugger vooruit dan wanneer hij gewoon gelopen
zou hebben.
Voor de poort van Lindenhof stond een schildwacht, een
een man, die er erg nors uitzag, zo groot als een boom en
zo dik als een os. Hij was de allertrouwste dienaar van de
slotheer, hij heette Eike Pimperling. Toen hij Harlekijntje
aan zag komen, riep hij dreigend uit: „Niemand mag hier
binnenkomen. Wie ben je eigenlijk? Je ziet er uit als een
boomkikvors en je kunt al net zo mooi springen."
„Ik ben wie ik ben en ik wil naar binnen", antwoordde
Harlekijntje heel eigenwijs.
„Komt niets van in, rechtsomkeert mars : hier wordt niemand toegelaten !"
„Nou, nou, wat een druktemaker !" dacht Harlekijntje.
„Ik maak een buiteling over die dikzak heen !" En bij dat
idee schoot hij in de lach.
„Hola, hier lacht men niet !" Eike Pimperling nam een
grote stok en dreigde daarmee. Harlekijntje dacht: „Wat
er ook gebeurt, ik moet er in." En toen sprong hij één, twee,
drie over Eike heen, die van schrik geen woord kon uitbrengen.
Harlekijntje rende het park van het slot binnen en stond
onverwacht voor Marleentje. Een deftig heer met een somber gezicht, die in een rozenprieel zat, keek verwonderd op.
Hij fronste ongeduldig de wenkbrauwen, toen hij de kleine
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indringer in 't oog kreeg, maar daar riep Marleentje al:
„Vader, dit is mijn vriend Harlekijntje !"
„Vergeeft u mij, Jonkheer, dat deze boomkikvors hier
binnengedrongen is", dreunde Eikes stem door de tuin.
Met grote stappen kwam hij op Harlekijntje af.
„Je mag hem niets doen, Eike !" riep Marleentje op bevelende toon. „Dat is geen boomkikvors, het is mijn vriend."
„Jouw vriend Harlekijntje?" Jonkheer van Lindenhof keek
verwonderd naar zijn bleke dochtertje. Toen vertelde
Marleentje haar vader heel verlegen, waar zij Harlekijntje
altijd had ontmoet. En daar tussendoor snaterde Harlekijntje vrolijk: „De ring is terug, de ring is terug, hij lag in het
eksternest."
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Jonkheer van Lindehof werd doodsbleek. Hij pakte Harlekijntje zo hardhandig beet, dat hij er bijna duizelig van
werd en vroeg: „Waar is de ring? Wie hee ft hem gevonden?"
„Ik", stamelde Harlekijntje en toen vertelde hij van zijn
vlucht in de iep, van de kwaadaardige eksters en van de
ring. „En nu moet je bij de hertog komen", besloot hij
zijn verhaal.
Tot Harlekijntjes grote verbazing zag hij dat Jonkheer van
Lindenhof en Marleentje huilden. Hulpeloos keek het
ventje rond. Schuw vroeg hij aan Eike Pimperling: „Zijn
ze nu verdrietig?"
„Zeur niet, boomkikvors die je bent, ze zijn dolgelukkig."
„Moet je dan huilen?"
Jonkheer van Lindenhof hief zijn armen op en rekte zich
flink uit, alsof er plotseling een zware last van hem was
afgevallen. Marleentje viel Harlekijntje om de hals. „0,
Harlekijntje, li ef, lief Harlekijntje !" riep Marleentje en
ze streek hem over zijn bolletje, aaide hem over zijn wangen, tot hij van plezier zijn mond opende van het ene oor
tot aan het andere. „Lief, goed Harlekijntje, jij bent de
allerbeste jongen van de hele wereld !" voegde ze er nog
blij aan toe. Zo liefdevol en dankbaar was Harlekijntje
nog nooit door iemand toegesproken. Toen nam Jonkheer
van Lindenhof hem in zijn armen en zei dat hij hem eeuwig
dankbaar zou blijven. Harlekijntje genoot ervan.
Toen trok Harlekijntje Jonkheer van Lindenhof aan zijn
jas en zei: „Kom, laten we nu gaan, de hertog wacht !"
„Laat hem maar wachten", riep de slotheer boos uit. „Ga
jij maar, Harlekijntje," vervolgde hij, „en zeg aan de hertog,
dat hij bij mij kan komen om zijn verontschuldigingen aan
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te bieden voor het onrecht, dat hij mij heeft aangedaan."
„Wat? Die boodschap overbrengen? Nee," riep Harlekijntje verschrikt uit, „dat durf ik niet te zeggen."
Toen zei Marleentje met een hoog stemmetje : „Ik zal met
je meegaan, Harlekijntje, ik ben helemaal niet bang !"
„Goed, ga jij maar mee." Jonkheer van Lindenhof streek
even over het haar van zijn lief, bleek dochtertje. Harlekijntje nam Marleentje bij de hand en samen gingen ze op weg.
Eike Pimperling vond het maar half goed, dat Marleentje
met Harlekijntje mee zou gaan. „Met zo'n boomkikvors !"
bromde hij minachtend.
„Ik ben geen boomkikvors !" Harlekijntje trok zijn hand
los en maakte pardoes een buiteling over Eike heen, duikelde van de heuvel af en bleef onderaan lachend liggen,
tot Marleentje hem had ingehaald. Samen liepen ze nu verder over de bloeiende wei tot aan Kasteel Hemelhoog.
Onderwijl vertelde Harlekijntje van a lle streken die hij had
uitgehaald : van de lege vaten, van het spook op de zolder
en van zijn vlucht.
,,o, Harlekijntje toch !" Marleentje bleef staan en keek
haar kameraadje verbaasd aan.
Verlegen sloeg Harlekijntje zijn ogen neer. Maar toen gebeurde er iets dat hij helemaal niet verwacht had: Marleentj e lachte ! Zij was nu geen bedroefd Marleentje meer. Ze
schaterde het uit en kon bijna niet meer ophouden. Toen
lachte Harlekijntje natuurlijk mee. Eindelijk dachten zij
eraan dat de hertog wachtte. Snel liepen ze door. Het achterpoortje stond nog open. Feit stond al op de uitkijk. „De
hofmeester dacht, dat je alleen zou komen," zei hij, „en
wie breng je nu mee? Is dat niet het bedroefde Marleentje?
Daar ziet zij nu anders helemaal niet naar uit !"
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Marleentjes ogen schitterden, haar wangen gloeiden. Samen met Harlekijntje ging zij de kamer van de hertog
binnen en heel dapper bracht zij de boodschap van haar
vader over. Ze keek daarbij de hertog onafgebroken aan en
deze werd niet boos, zoals Harlekijntje had gevreesd.
Heel vriendelijk zei hij : „Ga maar even zitten, lief kind,
rust wat uit, totdat de koets is voorgekomen. Ik zal nu dadelijk naar je vader gaan."
„En ik rijd mee", riep Harlekijntje uit; hij knipoogde vrolijk en ondeugend naar de hertog. De hertog moest er om
lachen. „Vooruit dan maar !" zei hij goedig.
Het gejammer van de prinses klonk nog aldoor door het
kasteel, toen de hertog in zijn koets stapte. Het tweede
kamermeisje was nu aan het huilen, want de eerste was er
hees van geworden. Maar de hertog trok zich er niets van
aan. Toen het rijtuig wegreed, trok Harlekijntje nog gauw
een lelijk duivelsgezicht tegen de prinses, die voor het
raam stond te kijken. Ze zag het wel en woedend schreeuwde ze Harlekijntje dreigende woorden achterna. Harlekijntje verstond er echter niets van, want de koets reed met veel
lawaai de poort uit.
Het werd een vrolijk ritje. Harlekijntje zwaaide naar alle
mensen die ze tegenkwamen en de mensen groetten, bogen, lachten en wuifden met hun zakdoeken. Ook de hertog
zag er nu heel vriendelijk uit. Hij lachte mee en de mensen
zeiden verwonderd : „Kijk toch eens, hoe aardig onze hertog
eruit ziet. Ach, was hij maar altijd zo vriendelijk !"
Het duurde niet lang of ze kwamen bij Lindenhof aan.
Eike Pimperling stond voor de poort. Nu schreeuwde hij
niet: „Niemand wordt hier toegelaten !" Hij hielp de hertog met uitstappen. Toen Harlekijntje dadelijk daarna uit
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de koets duikelde, hield hij hem aan zijn bloesje vast en
zei: „Blijf jij maar hier, de hertog en de jonkheer hebben
samen iets te bespreken."
Jonkheer van Lindenhof zat weer in het rozenprieel. Hij
stond op toen hij de hertog zag aankomen en ging hem
tegemoet. Samen bleven ze een hele poos in het prieel
zitten, maar wat er besproken werd, kwam Harlekijntje
niet te weten.
Eike Pimperling hield Harlekijntje stevig vast, want hij
was bang, dat de vlegel weer een of andere buite ling zou
maken om weg te komen. Eindelijk werden Marleentje
en Harlekijntje geroepen en de hertog vertelde hun, dat
ze nog een uurtje zouden blijven om met elkaar aardbeien te eten. Harlekijntje zou ook nog zijn kunsten mogen
vertonen.
Het werd een heerlijk uurtje. Pas laat in de middag keerde
de hertog met Harlekijntje naar Kasteel Hemelhoog terug.
Toen Harlekijntje achter de hertog aan het slot binnentrad,
kwam Prinses Aldegonda net de trap af. Ze deed alsof ze
doodziek was. Ze liep met gebogen hoofd en zodra zij de
hertog en Harlekijntje zag, begon ze weer te gillen en wilde ze weer flauw vallen. „Dat monster," fluisterde ze en
wees op Harlekijntje, „heeft zijn tong tegen mij uitgestoken."
Dat was niet waar. Dit keer had Harlekijntje haar niet eens
aangekeken, want Marleentje had hem laten beloven braaf
te zijn en de prinses niet meer te plagen. Verontwaardigd
riep hij uit: „Ik heb het niet gedaan, ik heb mijn tong niet
uitgestoken."
„Ja, hij heeft het wel gedaan." De prinses jokte rustig door,
maar dat nam Harlekijntje niet. Eigenwijs zei hij nu: „En
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ik heb mijn tong toch niet uitgestoken, ik heb haar niet
eens aangekeken ! Zij... zij... is toch zo'n lelijk varken !"
„0, Harlekijntje, dat had je niet moeten zeggen !"
De hertog rimpelde zijn voorhoofd. De prinses begon weer
te huilen.
Toen zei de hofmeester: „Met uw welnemen, Hoogheid,
Harlekijntje heeft zijn tong niet uitgestoken, ik heb heel
goed op hem gelet."
„Maar hij heeft `lelijk varken' tegen mij gezegd", riep de
prinses uit. Dat was waar, iedereen had het gehoord. De
hertog zei toen: „Harlekijntje, je gaat onmiddellijk naar
je kamer en... pas op !" De hertog dreigde met zijn vinger.
Harlekijntje wist wel wat dat te betekenen had : „Niet
rondspoken vannacht !" Hij had er trouwens niet eens zin
in. Hij was erg moe en blij toen hij in bed lag. Hij moest
aldoor aan Marleentj e denken en ook aan Lindenhof. Wat
was het daar mooi en wat bloeiden de rozen daar prachtig !
En opeens voelde Harlekijntje een groot verlangen in zich
opkomen naar het boshuis en naar het verre, mooie eiland,
dat zijn echte tehuis was. De tranen sprongen hem in de
ogen. en hij snikte het uit.
De oude hofmeester hoorde hem. Hij hield werkelijk veel
van het domme, ondeugende Harlekijntje en toen hij hem
hoorde huilen, sloop hij door het geheime deurtje in de
torenkamer, sprak Harlekijntje vriendelijk toe en bleef
net zo lang bij zijn bed zitten, totdat hij rustig was ingeslapen.
Bij het weggaan mompelde hij zachtjes : „Ik wilde nu toch
zo dolgraag, dat onze hertog eens zei : `Loop naar de drommel !' Maar dit zegt hij niet, daar is hij veel te deftig voor."
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Xv
`LOOP NAAR DE DROMMEL'
Harlekijntje verbeeldde zich nu dat de hertog zijn beste
vriend was geworden. De volgende morgen was hij al zijn
verdriet van de vorige avond vergeten en vro lijk riep hij
uit, toen Feit zijn deur openmaakte: „Nu ga ik de hertog
goedemorgen zeggen !"
„Hé, hé kalmpjes aan !" Feit hield hem bij zijn kraag vast en
zei waarschuwend: „Doe het nu maar niet ! De prinses is
bij de hertog en vertelt allerlei le lijks van je en de hertog
is in een vrese lijk humeur. Ga maar liever naar Marleentje !"
Toen liep Harlekijntje naar het beekje, vond daar Marleentje en vertelde haar, dat die akelige prinses nog steeds
niet vertrokken was. Marleentje keek ernstig. „Ze is werkelijk heel slecht," zei ze, „mijn vader wil de hertog ook niet
bezoeken, zolang de prinses er is. Maar wees gerust, de
hertog heeft immers gezegd, dat ze weg zou gaan."
De kinderen vergaten toen de nare prinses. Ze speelden
samen heerlijk en Marleentje kon weer uitbundig lachen.
Toen Harlekijntje naar het kasteel terugging hoopte hij
maar, dat de prinses nu weg zou zijn. Maar Aldegonda had
de hele morgen met geen woord over haar vertrek gesproken.
Aan tafel kon Harlekijntje van angst bijna geen hap naar
binnen krijgen, zo kwaad zat de prinses telkens naar hem
te kijken.
En de hertog keek weer bedroefd. Net of de vriendschap
met Harlekijntje weer helemaal was verdwenen.
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Toen Harlekijntje van de pudding zoveel nam als hij maar
op zijn bord kon laden, zei de prinses : „Foei !" en de hertog zei ook: „Foei !" Hij gaf Feit een teken om Harlekijntje
mee te nemen, maar Feit deed alsof hij de hertog niet goed
begreep en nam alleen het bord met pudding weg. Zo kon
Harlekijntje de pudding later op zijn kamer toch nog opsmullen.
Toen Harlekijntje 's middags zich eerst een poosje op zijn
kamer had zitten te vervelen, kwam Feit hem halen. De
hertog was met de prinses uit rijden gegaan en de dikke
opperstalmeester had Harlekijntje nu uitgenodigd om een
kopje chocolade te komen drinken. Fijn !
Harlekijntje holde de trappen af en gilde tegen iedereen:
„Ik ben bij de opperstalmeester uitgenodigd." In zijn haast
liep hij bijna een oude vrouw omver, die in de grote hal
met een lakei stond te praten. De oude vrouw keek hem
ontsteld aan. „Dat... dat... is toch Harlekijntje?" vroeg ze.
„Ja zeker, Juffrouw Alida", antwoordde de lakei. „Kent u
hem dan?"
Nicht Alida, die bij de schoolmeester in Woudlust woonde, mompelde alleen. „Hm, hm !"
Ondertussen dacht ze: „Hoe is het mogelijk? Is Harlekijntje nu aan het hof bij de hertog? Hoe kan dat nu?" Vroeger
was ze altijd boos geweest op Harlekijntje, toen die een
poosje een toevlucht had gezocht bij de schoolmeester. Ze
had een gruwelijke hekel gehad aan de kleine bengel. En
nu liep diezelfde bengel in het kasteel rond alsof dat zo
hoorde. Ze zag hoe een lakei een deur voor hem openmaakte, hoe iedereen hem vriendelijk toelachte en toen riep
ze uit: „Nou, nou, zo'n kleine schelm heeft het maar ver
gebracht !"
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Harlekijntje draaide zich om. Nu pas herkende hij Nicht
Alida en dadelijk zette hij een kwaad prinsessegezicht.
Nicht Alida schrok. „Lieve hemel," bromde ze, „hij ziet
er uit als onze prinses, misschien nog lelijker !"
Nicht Alida bracht de prinses elk jaar geneeskundige kruiden, die zij voor allerlei kwaaltjes gebruikte.
Daar de prinses nu uit was, wilde de lakei wel de kruiden
en drankjes van Nicht Alida aannemen, maar zij wilde liever alles zelf aan de prinses geven. Dus bleef ze wachten.
Ondertussen zat Harlekijntje in de beste stemming bij de
opperstalmeester. Daar waren intussen een groot aantal
van de hofhouding bijeengekomen om naar de kunsten
van Harlekijntje te kijken. Harlekijntje deed de prinses na.
Ze hadden er allemaal dolle pret om, juist omdat niemand
de prinses kon uitstaan. Hun gelach klonk tot ver in het
park, want alle ramen stonden open.
Toen de hertog met de prinses terugkeerde, hoorde hij de
vrolijkheid in het kasteel. De prinses zei spottend: „Wat
zijn ze daar uitgelaten, ik wil wedden, dat het om Harlekijntje is."
„Dat kan niet," antwoordde de hertog, „hij is opgesloten."
„Nu, laten we eens even kijken of Harlekijntje nog in de
toren zit", stelde de prinses voor. Ze kwam in de hal en
vond daar Nicht Alida, die de laatste woorden van de prinses gehoord had. Zij maakte een diepe buiging en zei:
„Met uw welnemen, Koninklijke Hoogheid, een uur geleden heb ik Harlekijntje hier in de hal gezien en..."
„Nu en verder?" vroeg de hertog nors, „spreek toch door,
wat en?" „Hij zag... ik durf het haast niet te zeggen, het is
verschrikkelijk... hij zag er precies zo uit als de prinses !"
„Wat?" gilde de prinses, buiten zichzelf van drift, „durft hij
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mij weer na te doen?" Ze rende de trap op, de hertog achter
haar aan en beiden traden onverwachts de kamer binnen,
waar Harlekijntje zijn grappen verkocht. Hij trok net het
gezicht, dat de prinses altijd zette als er over Graaf van
Zilverburg gesproken werd.
„Wacht eens even, jij vlegel !" De prinses stond al midden
in de kamer en klits, klets ranselde ze Harlekijntje af. De
opperstalmeester moest haar de rakker met geweld ontrukken, anders had ze hem nog doodgeslagen. De hertog
was woedend en de prinses was nog wel tien maal zo
kwaad. De opperstalmeester diende zijn ontslag in, want
zulke slechte humeuren kon hij niet verdragen. Twee hofheren gaven ook te kennen niet langer bij de hertog in
dienst te willen blijven. De hertog sidderde van boosheid.
Ten slotte moest hij naar bed gebracht worden en kalmerende middelen innemen.
„'t Is allemaal de schuld van Harlekijntje !" zei de prinses.
Harlekijntje was intussen op bevel van de hertog weer in
de toren opgesloten. Hij zou de volgende morgen streng
gestraft worden door de hertog.
Daar zat Harlekijntje nu weer helemaal alleen. Hij was
bedroefd en angstig. „Wie zou mij toch kunnen helpen?"
dacht hij. „Als de hertog toch telkens boos op mij is,
waarom laat hij mij dan niet vrij en zegt hij niet `Loop naar
de drommel' !"
Terwijl Harlekijntje zo weemoedig op zijn kamer zat,
hoorde hij in de verte zingen. Het was een jonge man, die
een lied zong, dat Harlekijntje bekend voorkwam. Hij
luisterde goed en hoorde nu duidelijk:
„Maak je geen zorgen !
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Straks komt de morgen.
Het verdriet verdwijnt
Als de zon weer schijnt.
Je moet niet huilen,
maar de tranen verschuilen,
op God vertrouwen,
De hemel aanschouwen !"
De jonge zanger vervolgde zingend zijn weg. Voor Harlekijntje was dit liedje een troost geweest. Waar had hij dat
liedje toch eerder gehoord? Dat was bij Boer Strokop geweest. Doortje, het dienstmeisje had het voor hem gezongen op de avond voordat hij met Michieltje naar de hertog
vertrok. En toen had ze hem meteen een wonderlijke raad
meegegeven. Harlekijntje dacht heel diep na en langzaam maar zeker herinnerde hij zich weer wat Doortje hem
had aangeraden. Hij kon het best eens proberen, misschien
hielp het middel wel ! Harlekijntje bleef voor het raam staan
tot het donker werd. Hij zag hoe de ene ster na de andere
aan de hemel begon te schitteren. Zo wachtte hij geduldig
tot de klok eindelijk middernacht sloeg.
Harlekijntje kroop door de kast, kwam op de trap en sloop
toen zacht tot aan de kamer van de hertog. Hij moest eerst
door een voorkamertje, waar een bediende sliep. Eigenlijk
moest die bediende er voor zorgen, dat niemand de hertog
zou storen, maar hij sliep toch. Het lukte Harlekijntje
langs hem te sluipen zonder dat hij wakker werd. De deur
van de kamer van de hertog stond op een kier. De deur
kraakte niet en Harlekijntje kwam onopgemerkt binnen.
Er brandde een klein nachtlampje en er was net licht ge177

noeg om de hertog in bed te kunnen zien liggen. Hij sliep
vast en bewoog zich niet.
Harlekijntje begon nu toch wel 'bang te worden. Zou hij
het durven? Even aarzelde hij, maar toen liep hij dapper
naar het bed, sloeg de dekens weg, pakte de rechter grote
teen van de hertog stevig vast en herhaalde zachtjes deze
woorden: „Zeg nu: `Loop naar de drommel' ! Zeg nu:
`Loop naar de drommel' !"
De hertog kroop ineen van angst. Wie kneep hem zo? Hij
sliep toch nog door. Harlekijntje kneep nog harder en herhaalde aldoor zijn spreuk.
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„Au!” De hertog vloog overeind. Wat voelde hij toch aan
zijn grote teen? Toen zag hij Harlekijntje staan en hoorde
hem zeggen: „Loop naar de drommel". „Au!" riep de hertog weer, want Harlekijntje kon flink knijpen en onwillekeurig herhaalde de hertog woedend : „Ja zeker, loop naar
de drommel, jij stoute vlegel !"
„Hoera !" gilde Harlekijntje, liet de teen van de hertog los
en holde weg. Hij vloog langs de bediende, die van het gegil wakker was geworden, was met één sprong door de
hal, opende een raam, maakte een flinke buiteling en stond
in het park. Hij rende over de paden en dwars door de perken; het kon hem niets schelen waar hij liep. Bij de muur
gekomen klom hij in een boom, vanwaar hij op de muur
kon klauteren. Vervolgens kwam hij met een grote sprong
aan de andere kant van de muur. Nu holde hij in de richting van het bos.
De hertog was klaar wakker geworden. Plotseling besefte
hij, dat hij toch: `Loop naar de drommel !' had gezegd. Dus
Harlekijntje was vrij. Zo hard hij kon, schreeuwde hij:
„Houdt hem, houdt hem I"
De bediende, die nog net iemand uit de kamer had zien
verdwijnen, riep om hulp. Hij dacht, dat iemand de hertog
kwaad had gedaan. Op zijn geroep verschenen andere bedienden, kamerheren en lakeien. Iedereen vroeg wat er
was gebeurd. De hertog kon van woede bijna geen woord
uitbrengen. Toen hij eindelijk vertelde wat er aan de hand
was, sprong Harlekijntje al over de muur.
„We zullen hem achtervolgen, gevangen nemen en opsluiten !"
„Met uw welnemen, Hoogheid, dat zou onrechtvaardig
zijn", zei de hofmeester, die een eerlijk man was. „De
179

hertog heeft gezegd: `Loop naar de drommel !' en nu is
Harlekijntje vrij !"
Maar daarvan wilde de hertog niets weten. Hij werd bijna
wild van kwaadheid. Het hoofd van de veldwachters werd
bij de hertog ontboden en hij kreeg opdracht om Harlekijntje overal te gaan zoeken.
In Kasteel Hemelhoog heerste grote opgewondenheid. Toen
Prinses Aldegonda hoorde wat er gebeurd was, vergat ze
zelfs haar pruik op te zetten. Fakkels werden aangestoken,
de honden werden losgelaten, de veldwachters en al de
bedienden begaven zich op weg om Harlekijntje te gaan
zoeken. De hertog kwam op het idee, dat Harlekijntje
misschien wel op Lendenhof zou zijn en hij gaf bevel daar
eerst te gaan vragen.
Midden in de nacht kwam het troepje met veel her rie naar
Slot Lindenhof gemarcheerd. Marleentje schrok wakker
van het lawaai en liep naar het raam. Wat zou er gebeurd
zijn?
„Harlekijntje is weg !" hoorde ze roepen. De schrik sloeg
haar om 't hart. Had haar vriendje toch zijn woord niet gehouden? Vlug trok ze wat kleren aan en holde op blote voeten de trap af. Beneden stond haar vader al te praten met de
opperveldwachter. Jonkheer van Lindenhof verzekerde
hem dat Harlekijntje niet bij hem was. Marleentje en haar
vader hadden moeite om ernstig te blijven kijken toen zij
het hele verhaal van Harlekijntjes slimme streek hadden
gehoord en toen de veldwachters weer wegmarcheerden,
barstten zij in lachen uit. Marleentje vloog haar vader om
de hals. „Harlekijntje is vrij ! ! En toch heeft hij zijn belofte niet verbroken !"
„Als ze hem maar niet weer vangen, de arme kleine deugr8o

niet", zei Jonkheer van Lindenhof. Maar Marleentje schudde heel beslist haar hoofd en zei: „Ze zoeken hem toch niet
op de plek waar hij naar toe is gegaan."
Op kasteel Hemelhoog heerste een vrese lijke stemming.
Nicht Alida, die was blijven logeren, was naar de prinses
gegaan en had haar gezegd: „Harlekijntje is natuurlijk
het bos ingehold !"
Toen riep de prinses door het hele kasteel, dat men in het
bos moest gaan zoeken. Maar de hertog gaf order dat het
gehele land doorzocht moest worden en dat er bij de grens,
vlak bij het boshuis onmiddellijk enige wachters moesten
gaan staan.
De hertog bromde en ging geweldig te keer omdat Harlekijntje was gevlucht. Hij koelde zijn woede vooral op de
prinses, want het was haar schuld, zei hij.
Ondertussen had Harlekijntje het bos al bereikt. Hij holde
en duikelde maar voort. Zonder een ogenblik uit te rusten
kwam hij aan de andere kant van het bos. Het was toen nog
heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op. Harlekijntje
moest nu een vlak stuk land oversteken om bij de Graaf
van Zilverburg te kunnen komen. Op de weg door het
land liepen mensen. In de naburige stad was markt en de
mensen brachten er hun waren al vroeg heen. Harlekij ntj e
begon het nu toch wel een beetje griezelig te vinden. Maar
hij vatte moed en dacht lichtzinnig als hij was : „Och wat,
ik kom er wel weer doorheen !" En net wilde hij zijn tocht
voortzetten, toen hij naast zich iets heel geks ontdekte :
een harlekijntje, dat er precies zo uitzag als hij zelf. Maar
het was van hout. Harlekijntje zag dadelijk dat Baas Friedolin het had gesneden. Er stond ook nog iets bij te lezen.
Daar hij in lezen nu niet bepaald een held was, duurde het
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een heel poosje voordat hij het ontcijferd had. Toen hij het
eindelijk begreep, deed hij zijn mond wagenwijd open.
Er stond geschreven: „Honderdduizend gulden beloning
voor wie een harlekijn vangt die er precies uitziet als deze."
„Goeie genade, wat een bedrag !" Harlekijntje was er zo
van onder de indruk dat hij de naderende voetstappen niet
hoorde. Hij schrok geweldig toen iemand hem vroeg:
„Nu Harlekijntje, wat zeg je daar wel van?"
Het was Bamberg, die hem vroeger altijd had achtervolgd.
Harlekijntje stond te trillen op zijn beentjes.
„Je bent zeker gevlucht?" vroeg de man lachend.
„Hij heeft het gezegd, ik mocht weggaan", gilde Harlekij ntj e in paniek. „Hela, schreeuw niet zo, kom een beetje

Ise

hier onder die dikke boom, waar mijn wagen staat. Als
de mensen je zien, ben je verloren."
„Hij heeft het toch gezegd", kermde Harlekijntje.
„Wie heeft wat gezegd?"
„De hertog ! Ik kon naar de drommel lopen. En nu ben ik
vrij."
Van angst begon Harlekijntje te huilen. Bamberg zei medelijdend: „Arm Harlekijntje ! Als hij je vangt, laat hij je
toch niet meer vrij. Maar ik zal je helpen, want jij hebt mij
ook geholpen, toen de hertog mij wilde laten opsluiten.
Toen heb ik jou beloofd dat nooit te zullen vergeten.
Kruip nu maar vlug in mijn kar, in de verte komen de veldwachters er al aan."
Harlekijntje knikte.
„Kruip er heel diep onder", zei Bamberg. „En waar was
je eigenlijk van plan naar toe te gaan? Je kunt toch niet over
de grens lopen naar het boshuis !"
„Ik wil naar Graaf van Zilverburg, die helpt mij wel",
fluisterde Harlekijntje.
De veldwachters waren nu vlak bij gekomen. „Hola vrind",
riep een van de veldwachters uit, „met wie ben jij aan het
praten?"
„Natuurlijk met een Jan Klaassen, zoals een man van een
poppenkast gewoonlijk doet", antwoordde Bamberg. „Ik
ga vandaag naar Graaf van Zilverburg om hem te vragen
of ik een voorstelling mag geven."
„Wij zoeken ook een Jan Klaassen," zeiden de andere
veldwachters, die nu allemaal om de wagen heenstonden,
„maar niet zo'n houten ding als jouw harlekijntjes ! We
moeten een echt levend harlekijntje hebben dat toebehoort aan Hertog August Erasmus en dat ontsnapt is.
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Kom, we moeten snel verder gaan, anders loopt de deugniet nog over de grens."
„Veel succes op je tocht !" riep Bamberg de veldwachters
nog achterna. Toen ging hij lachend naast zijn karretje
zitten en zei : „We zullen nog wachten tot de veldwachters
het kasteel van Graaf van Zilverburg voorbij zijn. Dan breng
ik je er heen."
Harlekijntje voelde zich nog niet erg op zijn gemak. Hij
had geen rust voordat hij bij de graaf zou zijn aangekomen.
Eindelijk zette het karretje van Bamberg zich in beweging.
De ezel was goed uitgerust en draafde lustig over de weg.
Bamberg moest hard lopen om hem bij te houden. Hobbel
de bobbel !
Wat schudde het wagentje. Alle houten harlekijntjes tuimelden om en vielen boven op het echte Harlekijntje ! Opeens hield de wagen stil. Ze waren op de binnenplaats van
Slot Zilverburg aangekomen.
De graaf wilde net in de tuin gaan wandelen en zag toen
Bamberg met zijn wagen staan. Vriendelijk vroeg hij :
„Wat kom jij hier doen?"
„Ik kom Harlekijntje brengen", antwoordde de man.
Harlekijntje stak zijn grote neus al uit de wagen en grijnsde.
„Waar kom jij zo opeens vandaan?" vroeg de graaf.
„De hertog heeft gezegd: `Loop naar de drommel' !" antwoordde Harlekijntje verlegen, „en toen ben ik hierheen
gekomen."
„Je bent wel vriendelijk !" zei de graaf lachend. „Ben ik
soms de drommel?"
„Nee hoor !" Harlekijntje grijnsde nu nog breder, klom
uit het wagentje, nam de hand van de graaf en vroeg met
een smekend stemmetje: „Je helpt me toch, hè?"
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„Natuurlijk, maar eerst moet ik precies weten, wat de hertog gezegd heeft en waarom je weg mocht.”
Harlekijntje deed hem het hele verhaal.
„Wat ben je toch een vlegel!" De graaf lachte hartelijk.
„Ik kan me begrijpen, dat de hertog zich voor de mal gehouden voelt. Want zonder jouw slimme trucje zou hij
nooit `Loop naar de drommel' hebben gezegd."
„Maar hij heeft het toch gezegd!" Harlekijntje zag er nu
heel zielig en tegelijk verontwaardigd uit. Hij vond, dat hij
zijn vrijheid eerlijk had verdiend.
De graaf beloofde hem te zullen helpen. „Ik breng je zelf
naar het boshuis terug", zei hij.
„Maar aan de grens zal het niet gemakkelijk zijn", waarschuwdde Bamberg.
„0, maar niemand zal mijn rijtuig onderzoeken", antwoorde de graaf vol vertrouwen.
De graaf gaf bevel om de paarden in te spannen. De gordijnen voor de raampjes werden gesloten. De reis begon. Een
lakei blies op de hoorn. Trara, trara ! De paarden draafden
met flinke snelheid over de landwegen. „Kijk eens, daar
rijdt de Graaf van Zilverburg !" riepen de mensen. Iedereen hield van de graaf. De mensen wuifden hem vriendelijk toe. Ze kwamen bij een stadje aan. Trara, trara ! Er
werd weer op de hoorn geblazen en iedereen maakte ruim
baan voor het rijtuig, dat zo met grote snelheid door de
stad kon rijden. Overal liepen veldwachters rond. Ze droegen houten Jan Klaassenpoppen en vroegen aan iedereen
of de levende Jan Klaassen hier misschien ook gezien was.
Niemand keek in het rijtuig. Niemand vermoedde, dat
Harlekijntje vlak voor hun neus voorbijreed. Ze gingen
nog door een paar dorpen, toen weer door een stadje, door
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een donker bos en langs weilanden. Na een paar uur rijden,
durfde Harlekijntje even naar buiten te gluren. Verschrikt
week hij weer achteruit. Jeminee ! Ze waren in Braniedorp.
Op een veld even buiten Braniedorp zag Harlekijntje een
meisje staan. Haar haren schitterden als goud in de zon.
Zij was aan 't maaien en zong onder het werk. Harlekij ntj e
stootte de graaf aan: „Dat is Doortje !" zei hij zacht.
„Doortje van Boer Strokop !"
„Is dat nu het meisje, dat je die goede raad gegeven heeft?"
vroeg de graaf. „Welnu, dan zullen wij haar vandaag eens
blij maken." Hij liet stilhouden en vroeg het meisje of ze
hem iets te drinken wilde geven. Doortje liep haastig weg
en haalde uit een bron fris water voor de graaf. „Houd je
handen eens op !" zei de graaf en toen liet hij een massa
geldstukken in haar hand glijden. „Dat is als dank voor de
goede raad, die je aan Harlekijntje hebt gegeven", voegde
hij er aan toe. En tot de koetsier riep hij toen: „Vooruit,
doorrijden maar weer !" Nu kwamen ze spoedig bij de
grens aan. Vier veldwachters stonden daar op wacht. Alle
vier riepen ze uit: „Hier mag niemand door !"
„Hemel nog toe !" riep Graaf van Zilverburg uit, „wie durft
mij tegen te houden? Dat is ook wat moois !"
„Wij zijn de Graaf van Zilverburg !" schreeuwde de koetsier
zo hard hij kon en de palfrenier blies zo hard : trara, trara,
dat de veldwachters verschrikt achteruit weken.
De koets reed over de grens en... daar stak Harlekijntje zijn
brutale neus uit het portier !
„Harlekijntje ! Harlekijntje !" gilden de veldwachters. „Hij
was 't !"
Maar de reizigers waren al doorgereden. Ze reden door het
bos. Nog even en daar hield het rijtuig stil voor het boshuis.
186

Baas Friedolin, Moeder Annette, Engelberta, Meneer Severijn en hun kinderen zaten allen buiten. En wie waren er
ook nog bij...? Michieltje en Rosemarie ! Zij waren net
aangekomen om de Friedolins een bezoek te brengen. Ze
hadden het juist over Harlekijntje, toen het rijtuig stilhield
en Harlekijntje er met een grote sprong uit te voorschijn
kwam. „Hij hee ft gezegd: `Loop naar de drommel !'
Hoera, hoera ! Ik ben vrij, ik ben weer vrij !"
Ook Graaf van Zilverburg stapte nu uit. Toen hij het boshuisje zag, zo oud en toch zo netjes, zei hij, dat hij zich heel
goed kon indenken, dat Harlekijntje liever hier was dan
op Kasteel Hemelhoog bij de hertog. De graaf dronk nog
een kopje koffie mee en at van de koekjes, die Engelberta
zelf had gebakken. Daarna bekeek de Graaf de poppen van
Baas Friedolin. Hij zag een Jan Klaassenpop die even groot
was als Harlekijntje en vroeg of hij die mee mocht nemen
naar de hertog. Baas Friedolin wilde hem de pop graag
geven.
De graaf moest nu weer vertrekken. Hij stapte in de koets
en beloofde Harlekijntje de groeten te doen aan Marleentje.
Misschien zou zij hem wel eens mogen komen opzoeken.
Toen reed hij weg. Trara, trara ! Bij de grens gekomen,
reed hij langs de veldwachters en liet hij het houten Harlekijntje door het raam naar buiten kijken.
Verbaasd zeiden de veldwachters tegen elkaar : „Hij neemt
Harlekijntje weer mee terug."
Bij Kasteel Hemelhoog haalde hij dezelfde grap uit. Ook
daar riepen de lakeien allemaal: „Graaf van Zilverburg
brengt Harlekijntje terug !"
„O," zei de prinses, toen ze hoorde dat Graaf van Zilverburg was aangekomen, „hij wil natuurlijk met me trouwen.
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Ik ga dadelijk mijn allermooiste japon aantrekken !"
Maar de graaf wilde helemaal niet met de prinses trouwen
en hij bracht het echte Harlekijntje ook niet terug. Hij had
een lang en ernstig gesprek met de hertog, die ten slotte
beloofde Harlekijntje nooit meer te laten vervolgen, ook
niet als hij eens op bezoek zou komen bij Marleentje.
Toen schreef de hertog nog een brief, waarin stond, dat
Harlekijntje niet gevangen genomen zou worden, als hij
soms op het grondgebied van de hertog zou komen.
Net toen Graaf van Zilverburg weg wilde gaan, trof hij de
prinses, in haar deftigste japon, in de hal aan. Hij liet haar
gauw de brief van de hertog zien. De prinses werd rood
van woede en gaf opdracht aan haar kamermeisjes dadelijk haar koffers te pakken: ze ging naar huis om nooit
meer terug te keren !
Graaf van Zilverburg vertrok. Hij ging eerst naar Lindenhof en nodigde Marleentje en haar vader uit om vier weken
bij hem te komen logeren tegelijk met Harlekijntje.
De prinses vertrok ook en de hertog bleef alleen achter in
zijn kasteel. Toen pas bemerkte hij hoe zeer hij Harlekijntje
miste. Hij klom de torentrap op, keek door Harlekijntjes
raam over het hele land, dacht aan het boshuis, waarvan
Harlekijntje hem had verteld en aan de gelukkige mensen,
die daar woonden. Hij werd er zwaarmoedig van. „Waarom
is Harlekijntje niet bij mij gebleven?" mompelde hij. En
toen was het alsof een stem hem influisterde : „Het is je
eigen schuld !"
De hertog zuchtte. Was het werkelijk zijn schuld? Hij
moest wel toegeven dat hij dikwijls heel slecht gehumeurd
was, onvriendelijk tegen zijn onderdanen, nors en hardvochtig. En het arme Harlekijntje had hij opgesloten hier in
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de toren, hij had hem bijna laten verhongeren en had er
niet aan gedacht, dat het toch maar een Jan Klaassen was,
die nu eenmaal altijd gekke gezichten moet trekken en
domme streken uithalen.
En nu was hij Harlekijntje kwijt, Harlekijntje, die zo vrolijk door het kasteel had rondgesprongen. Eigenlijk had
Harlekijntje hem nog een grote dienst bewezen: hij had
zijn geluksring teruggevonden ! Toen stond de hertog
plotseling op, ging naar zijn werkkamer en schreef een
brief.
De volgende dag, toen Harlekijntje een beetje om het boshuis rondslenterde, kwam er opeens een ruiter aan. In de
verte begon hij al te roepen: „Harlekijntje, Harlekijntje !"
Toen bleef Harlekijntje met een open mond van verbazing
staan, want de ruiter was niemand anders dan Feit. Hij hield
een grote brief in zijn hand en zei : „Voor jou, Harlekijntje,
van de hertog !" Het was maar goed, dat Michieltje te hulp
kwam om de brief te lezen, want alleen zou Harlekijntje er
niet veel van terecht hebben gebracht. Dit stond er in de
brief:
„Lieve Harlekijntje,
Ik ben helemaal niet meer boos op je, en ik nodig je uit, mij
zo spoedig mogelijk te komen bezoeken. Je mag net zo
veel pret maken als je zelf wilt. Prinses Aldegonda mag
jou nooit meer beschuldigen!
Met hartelijke groeten, lieve Harlekijntje.
Je vriend,
Hertog August Erasmus."
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„Hoera, hoera !” Van pret stond Harlekijntje ineens op
zijn hoofd, holde naar binnen, duikelde de kamer in en
riep: „Ik ben uitgenodigd, ik mag op bezoek komen !"
„Wel, wel, door wie ben je dan uitgenodigd?" vroeg Baas
Friedolin. Toen ging Harlekijntje plechtig midden in de
kamer staan en zei trots: „Door de hertog, hij is nu mijn
vriend I"
„Die uitnodiging vind ik prachtig !" zei Moeder Annette.
„Maar voorlopig laten wij je niet meer gaan. Wij zijn veel
te gelukkig, dat je weer bij ons terug bent !"
En daar was Harlekijntje het roerend mee eens !
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Baas Friedolin is houtsnijder, hij maakt houten Jan Klaassens. Op een
dag vertelt hij aan zijn pleegdochtertje Engelberta dat zijn
betovergrootvader een levend harlekijntje bezat. Maar waar is dat
harlekijntje gebleven?
Op 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 mond. Op zijn hoofd heeft hij een vuurrood mutsje met gouden
belletjes en hij draagt een bont gekleurd pakje. Hij heeft negentig jaar
geslapen en staat klaar om op avontuur te gaan. Want Harlekijntje
houdt het meeste van kopje duikelen en kattekwaad uithalen.
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