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Het is stil, heel stil in het oerwoud. En de bomen zijn zo hoog
en dicht gegroeid, dat er maar kleine zonneplekjes op de grond
vallen. Het is warm en broeierig. Mooi zijn de wouden in Midden-Aïrika! Grote, vreemdsoortige planten bloeien er en de
bomen hebben dikke, slingerachtige wortels.
Djum is in het hoge gras in slaap gevallen, maar door een licht

geritsel van een slang schrikt hij wakker, kijkt lodderig om zich heen. Sloom en nog
wat dromerig staat hij op.
Djum is een klein, licht rood-bruin olifantje, zijn flaporen staan wijd van zijn kop en
hij heeft een sierlijke, lange slurf. Hij is pas vier maanden oud. Djum is erg ondeugend
geweest. Toen zijn vader en moeder en al de andere olifanten hun middagdutje lagen
te doen, is hij voorzichtig weggeslopen. Nu weet hij de weg niet meer terug. Een klein
beetje bang is hij weL Er worden dikwijls olifanten gevangen. Wat heeft Djum nu een
spijt, dat hij weggelopen is. Hij was daarnet in slaap gevallen, maar is juist door die
slang weer wakker geworden. Kom, hij moet niet angstig zijn. Vader en Moeder zullen
hem wel zoeken en zeker vinden. Djum schudt eens met zijn kop, er zoemen zoveel
insecten om hem heen. Djum is lui, en weet eigenlijk niet goed, wat hij moet doen.
Plotseling heit hij met een licht gebrom zijn kop omhoog.
Een schreeuw klinkt door het stille bos.
Boven hem op een lage tak zit een kleine chimpansee. Hij lacht Djum uit, omdat
die zo geschrokken is. Maar Djum is niet boos, want hij vindt het leuk, dat hij gezelschap gekregen heeft.
Humpie is een aardig aapje hoor! Hij wil altijd ruzie maken, en is het ook weer gauw
vergeten. De gekste gezichten trekt hij om Djum aan het lachen te maken.
Humpie klautert naar beneden, wipt op Djum's rug, tippelt naar voren en gaat rustig
op zijn kop zitten. De wilde dierentaal zullen de mensen nooit leren, zelfs huisdieren
zoals poezen en honden verstaan die taal al niet meer.
'Djum en Humpie begrijpen elkaar best.
„Gek, lui beest. Jij moet met mij spelen." En terwijl Humpie dit zegt, hangt hij plotseling aan Djum's slurf.
Djum gooit Humpie hoog in de lucht en met een smak komt het aapje weer terecht op

zijn rug. Humpie lacht maar, hij kan niet
tot bedaren komen.
„Nu stil zijn", bromt Djum. „Vertel me
liever een verhaal."
„Een verhaal", peinst Humpie. „Zeg Djum,
zal ik je eens vertellen over mijn broertje
Zoempie, die een jaar lang bij negers is
geweest?"
„Hè ja", zegt Djum, die nog nooit een
neger heeft gezien. Hij gaat gemakkelijk
zitten met zijn rug tegen een brede, zware
boom.
„Eigenlijk weet ik het niet meer", zucht
Humpie.
„Wil je mij voor de gek houden" dreigt
Djum en begint te brommen.
„Stil maar, ik zal je een ander verhaal
vertellen, even nadenken", peinst Humpie en hij trekt een heel ernstig apengezicht.
Het is zeer warm geworden. Voor Djum
en Humpie er erg in hebben, slapen ze
beiden. Djum ademt hoorbaar, maar Humpie snurkt als een oude matroos.
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„Djum, het begint aardig donker te worden, ik ga mijn tante
eens opzoeken", zegt Humpie.
Ze hebben lang geslapen. Het is nog drukkend warm en geen
windje brengt er afkoeling,
„Ik begrijp niet, dat Vader, Moeder en de andere olifanten mij
nog niet gevonden hebben!"
Djum loopt onrustig heen en weer. „Ze zullen toch wel komen?"
„Och, maak je niet ongerust. Ze willen je even in angst laten

zitten, omdat je weggelopen bent. Komen ze vanavond niet meer, dan zie je ze
morgen wel." „En dan heb ik niets te eten", moppert Djum. „Morgenvroeg kom ik
wel kijken en breng misschien wat voor je mee. Anders ga je zelf maar zoeken.
Nu moet ik heus gaan, tante wil niet hebben, dat ik zo lang weg blijf. Dag Djumpie!"
Met een paar malle sprongen zit de chimpansee in een boom.
Humpie woont met z'n broertje en een zusje bij zijn tante en die is erg streng. Humpie's vader en moeder zijn kort geleden door mensen gevangen. Dat is wel treurig!
Djum gaat een kleine wandeling maken. Het is al donker, maar de maan schijnt helder. Alles wat hij tegenkomt, slingerplanten en struiken, trapt Djum plat en zo vindt hij
zijn weg door de wildernis. Toch wel vreemd, dat hij niet één olifant of een ander
dier tegenkomt. In de verte hoort Djum een hyena. Er zijn dus toch dieren in de buurt,
en hij gaat op het geluid af.
Maar in de duisternis ziet hij plotseling een rossig licht. Wat is dat?
Hij staat stil, bromt heel zachtjes en zijn oren beweegt hij heen en weer.
Als hij door wil lopen, hoort hij geritsel naast zich.
Een zebra staat met wijd-open neusvleugels naast Djum te hijgen.
„Maak dat je weg komt, er zijn jagers op pad", fluistert hij Djum in het oor en gelijk
gaat hij er van door. Hij verdwijnt tussen de hoge planten en boomstammen.
„Wat moet ik doen", denkt Djum. Hij is nog maar een jong olifantje.
Niemand is bij hem om te helpen. Langzaam en voorzichtig loopt hij achteruit. Zijn
ogen zijn nog steeds gevestigd op het rossige licht.
Een schreeuw, een verblindend licht, rumoer en Djum is volkomen van streek.
Wat gebeurt er allemaal om hem heen? Nijdig hapt hij in de lucht en dan wordt zijn
bek vastgehouden.

Versuft van angst laat Djum zich meenemen. Hij sluit zijn ogen en kreunt zo zachtjes,
dat geen van de jagers hem hoort.
Liefkozend klopt er een hand op zijn rug en hij verneemt een stem, die tegen hem praat.
Het maakt Djum rustiger. Als hij nu heel voorzichtig zijn ogen open doet, ziet hij een
mens voor zich staan. Hij schrikt weer even, want hij heeft nog nooit een man gezien.
Deze streelt hem over de kop en geeft hem een banaan. Dat smaakt best en Djum
peuzelt de vrucht lekker op. Hij is nog zenuwachtig. Telkens glijdt de hand van zijn
bewaker liefkozend over zijn oren. Dan ziet hij plotseling voor zich een man met een
donker gezicht. Hij schrikt weer, hij krijgt van den neger nog een banaan. Djum kijkt
eens rond.
Mannen met blanke en zwarte gezichten zitten om een groot vuur en eten stukken

gebraden vlees.
Plotseling dringt het tot Djum door! Hij is gevangen. Gevangen, waar vader en
moeder dikwijls hem over verteld en voor gewaarschuwd hebben.
Een traan rolt uit zijn oog. Dat komt ervan, als je ongehoorzaam bent en stilletjes
wegloopt.
Doodmoe valt hij na een tijdje in slaap.

OELIE
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Drie dagen loopt Djum nu al mee in de stoet. Een stoet van
negers, blanke mensen en dieren.
Gelukkig, dat er veel dieren zijn. Djum heeft heimwee. Heimwee
naar vader en moeder, naar het stille hos, naar die olifanten en
ook naar Humpie.
Een mooie Okapi loopt naast hem.
De morgen na de gevangenneming had ze naast Djum gestaan
en met haar lieve, bruine ogen hem medelijdend aangekeken.
„Arm olifantje. Je bent nog zo jong", zei ze met een zachte,
gevoelige stem.
Djum voelde zich toen onmiddellijk tot haar aangetrokken.
„Ik heb U nog nooit gezien, Mevrouw, wie is U?"

„Ik ben Mevrouw Okapi, een nicht van de familie giraffe, die je misschien wel eens
ontmoet hebt."
Ja, Djum wist het zich goed te herinneren. Bij een vijver in het oerwoud, waar hij
met de olifanten dikwijls naar toe ging, had hij veel dieren gezien, ook de giraffe.
„Ja, klein olifantje, jouw ouders zullen ongerust zijn. Maar hoe erg is het voor mijn man
en onze kleintjes!"
Ontroerd had ze haar kop terzijde gebogen. Toen was de blanke man gekomen,
had haar gestreeld en eten gegeven.
Slecht zijn de mensen nietl Maar Djum en Mevrouw Okapi willen terug naar de
wildernis.
Eindelijk, na een heel lange tocht, komen ze in een klein negerdorp aan. De hutten
staan vlak bij elkaar en de zon brandt aan de wolkenloze hemel. Een klein eind buiten
het dorp bevinden zich drie grote tenten.
De negers verspreiden zich in het dorp en de blanken gaan naar hun tenten om zich op
te frissen. Djum en Mevrouw Okapi worden samen met een ketting aan één paal
gebonden. Voedsel en drinken wordt gebracht.
Djum heeft dorst gekregen en hij laat zich alles goed smaken. Ook Mevrouw Okapi
begint wat te eten, al staan haar ogen nog treurig.
Wanneer ze gegeten hebben en rustig naast elkaar staan, komen negerkindertjes
kijken. Heel voorzichtig naderen ze Djum. Een klein meisje met zwarte krulletjes
en donkere ogen waagt het om Djum over zijn slurf te strelen. Djum laat het goedig
toe. Hij vindt het negermeisje lief. Mevrouw Okapi kan het niet goed velen, wanneer
een van de jongens zijn handje laat glijden over haar zachte huid.
Dan trappelt ze ongeduldig en schudt met haar kop.
„Oei", zegt de jongen en loopt van haar weg. Het negermeisje, dat Oelie heet, is al
goede vriendjes met Djum.
Wanneer de andere kinderen weg gaan, blijft Oelie nog lang bij Djum zitten.
Mevrouw Okapi is wat toeschietelijker geworden en deinst niet meer terug, als Oelie
haar zachtjes over de neus aait. Maar beide dieren voelen ook, dat Oelie lief voor ze
is en niet zal plagen.
Een blanke, grote man komt uit de tent, dezelfde, die geregeld onderweg op fluisterende toon tegen Djum gesproken heeft.
„Dag Oelie, ik heb een plan bedacht. Ga met me mee naar je ouders. Ik hoop, dat
jij het prettig vindt, je hoort het spoedig."
Oelie durft niets te vragen en ze loopt met den blanken heer mee naar de hut, waar
zij met haar ouders en vele broertjes en zusjes woont.
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Vader en moeder staan juist aan de deur.
Verwonderd komen ze haar tegemoet en buigen voor den vreemdeling. Deze spreekt
heel goed-de negertaai en gauw zijn ze verdiept in een levendig gesprek.
Oelie luistert. Een ongelovige glimlach glijdt over haar gezichtje en haar ogen staan
groot en rond van verbazing.
Vader roept Oelie bij zich en zegt:
„Je weet misschien nog wel, dat verleden jaar Tante Jessa en oom Nonno met blanke
mensen mee gegaan zijn naar een ver land over zee.
Deze man.brengt goede berichten van onze familie en nu vraagt hij mij of ik jou
met hem mee wil laten gaan naar Tante Jessa en Oom Nonno.
Hij wil den kleinen olifant, dien hij juist gevangen heeft, africhten om allerlei kunsten te
maken voor blanke mensen en hij heeft jou daarbij nodig. Maar, kleine Oelie, het zal
Moeder en mij verdriet doen jou af te staan. Ook al is het een grote eer, die jou te beurt
valt. Oelie, je bent nog zo jong, maar zeg me toch eens, hoe je hierover denkt?"
Vader pakt haar kleine handjes in zijn éne, grote, smalle hand.
Oelie is helemaal in de war. Vader, moeder, de broertjes en zusjes missen, o dat is
heel erg. Maar aan de andere kant lokt haar het onbekende leven. En dan naar
Tante Jessa en Oom Nonno, die altijd grapjes maakten en oei, wat konden die mooi
dansen.
Ze fluistert, terwijl ze verlegen haar oogjes dicht knijpt: „Als U het goed vindt, wil
ik wel mee. Maar,... maar mag ik kan ook terug komen, of moet ik altijd weg
blijven". Nu glijden er dikke tranen over haar donkere wangen.
Met een beschermend gebaar trekt de blanke man Oelie naar zich toe.
„Kleine Oelie, ik beloof je, heel goed voor je te zijn. Maar als jij erg naar huis terug
verlangt, zal ik je zelf wegbrengen."
Gauw zijn Oelie's tranen gedroogd en ja, nu wil ze toch wel erg graag mee.
Wat wordt het druk in de kleine hut. Over twee dagen gaat ze al weg.
Moeder heeft verdriet, maar ze troost zich er mee, dat Oelie het bij haar zuster goed
zal hebben en dat haar klein meisje misschien wel gauw weer naar huis verlangt
En het is toch ook 'n hele gebeurtenis.
Alle negers komen met haar 'n praatje maken, want het nieuws gaat als 'n lopend
vuurtje door het negerdorp. Trots vertelt moeder, dat ze haar Oelie noodig hebben in
verre landen.
De volgende dag bakt moeder een grote maiskoek om mee te nemen en de zusjes
en broertjes raken niet uitgepraat. Hun kleine zusje Oelie gaat mee met een blanken
man naar een ver vreemd land!
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Djum staat met doHc, treurige ogen te kijken in zijn kooi. Het
zun onrustige en opwindende dagen voor hem geweest, fcerst
de gevangenneming, toen het verblijf in het negerdorp en nu is
hii op een boot gebracht Djum wist niet, wat hij zag. Zo n groot
dobberend gevaarte, op het water. En dat was geen gewone
vijver oi rivier, maar Djum zag geen einde aan al dat water.
Hij is er nog duizelig van. Toen hij eenmaal met Mevrouw Ukapi
op de boot was, hebben ze hem in een kooi gezet.
Mevrouw Okapi staat in de kooi naast hem, ze heeft haar mooie
nek gebogen en mijmert over haar kinderen.
.
Djum hoort het water tegen de boot aanklotsen. Hij begint al aan
het vreemde te wennen en eigenlijk is hij wel een beetje nieuwsgierig, waar hij aan het eind van deze reis terecht zal komen.

De eerste nacht op de boot is voorbij en 's morgens staat heel vroeg het kleine meisje
uit het negerdorp voor Djum's kooi. De blanke man vergezelt haar en met een grote
sleutel maakt hij het slot van de kooi open. Hij loopt naar binnen en Oelie volgt. Ze
strelen beiden Djum's kop en kloppen hem zachtjes op de rug. Heerlijke bananen en
cocosnoten hebben ze meegebracht. De blanke man gaat Mevrouw Okapi opzoeken,
maar Oelie blijft bij Djum. Ze is in die korte tijd heel veel van den jongen olifant gaan
houden. Ook voor Oelie zijn het droevige dagen geweest, toen ze afscheid moest nemen
van allen uit het negerdorp. Maar al het nieuwe doet haar haar verdriet vergeten en nu
ze op de boot is, is ze weer vroolijk. Later gaat ze weer terug en wat zal ze dan veel
moois meebrengen. Voor moeder een spiegel, zo een die de blanke mensen gebruiken, en ook mooie kralen voor kettingen en armbanden. Wat zullen ze thuis dan blij
zijn. Oelie heeft vele plannen in haar klein, zwart kopje. Ze vertelt alles aan Djum
en al is het erg moeilijk om een negermeisje te verstaan, toch begrijpt Djum veel.
„Hoe heet jij"? vraagt Oelie. Nu, dat valt niet mee, want de wilde dierentaal wordt
door geen mens verstaan. Maar omdat Oelie erg veel van Djum houdt, is het gemaklijker, Djum kijkt haar aan, zijn ogen glanzen en een dof gebrom welt op onder uit
zijn keel. En met inspanning luistert Oelie. „Heet je Djum?" En kijk, hoe Djum met
zijn staart te keer gaat. Hij zou wel kunnen juichen van plezier, maar dat doen
olifanten niet. Toch merkt Olie wel, dat hij niet meer bedroefd is.
Dan gaat het negerinnetje nog even naar Mevrouw Okapi, die ook al aan het meisje
gehecht is. De dagen op de boot gaan vlug om en beide lotgenoten voelen zich al
helemaal op hun gemak. De mensen verzorgen de dieren goed en dikwijls komen
er kindertjes kijken. Blanke kindertjes, die altijd iets lekkers meebrengen. Wat zijn
Djum en Mevrouw Okapi benieuwd naar het land, waar ze naar toe gebracht worden.
„Ik geloof, dat het mee zal vallen, kind", zegt Mevrouw Okapi hoopvol. Haar nek is
niet meer gebogen en haar mooie ogen staan niet meer dof.
Djum knikt en peuzelt zijn laatste pisang op. Oelie brengt morgen wel weer andere,
denkt hij. Er komt geen storm op zee en alles verloopt rustig. Wel gaat de zon minder
fel schijnen en Djum en Mevrouw Okapi voelen ook, dat het kouder wordt. Maar Oelie
heeft er de meeste last van. Mijnheer Markus, zo heet de blanke man, heeft warme
Meertjes voor haar gekocht in een havenstad, waar ze met de boot één dag stil hebben gelegen.
„Over een paar dagen zijn we er Oelie. En over enkele maanden is het in het land,
waar we voorlopig blijven, weer warm", zegt mijnheer Markus.
Oelie knikt, ze heeft een extra dikke das om.
Nog even gaat ze naar Djum en vertelt hem, dat ze nu gauw aan het einde van de
reis zijn.

HOLLAND
Wat een reis, wat een reis!
Eindelijk, na vele dagen en nachten gedobberd te hebben op
zee, vaart de boot een Hollandse havenplaats binnen.
Djum is doodmoe en als hij van de boot gehaald en weer in
een andere kooi opgesloten wordt, slaapt hij onmiddellijk.
Hij merkt niets van de treinreis en snurkt rustig verder.
Na uren reizen komen ze in het stadje, waar het circus Zeppalini
zijn tenten en wagens geplaatst heeit, aan.
Djum wordt maar even wakker en dromerig loopt hij met een
bewaker mee.
Oelie komt nog even kijken, maar Djum is al spoedig m slaap
gesukkeld.
Oelie is heel dik ingepakt, want toen ze vandaag voor het eerst
aan wal van het vreemde land stapte, sneeuwde het.
Sneeuwl Oelie kijkt haar ogen uit.

„Dat zijn echte Maartse buien", zegt mijnheer Markus. Oelie heeft er heelemaal geen
8
spijt van, dat ze meegegaan is.
Wat waren Tante Jessa en Oom Nonno blij, toen ze Oelie zagen.
Ze konden hun ogen niet geloven.
„Mijn lieve Oelie-olie", snikte Tante Jessa van ontroering en had het negermeisje in
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Ze is ook direct goede vrienden met alle dieren.
Er is een grote verscheidenheid. Leeuwen, tijgers, paarden en ook olifanten.
De volgende morgen gaat ze met mijnheer Markus mee naar de stallen. Djum is al
wakker. Verbaasd knippert hij met zijn ogen. Hij hoort en ziet heel veel dieren om
zich heen. Mevrouw Okapi staat in een kooi naast hem.
„Leuk, hè", knikt deze, „nu hebben we weer gauw kennissen. En kijk, ik zie daar
ook al familie van me.
Een grote giraffe ziet verwonderd op, als hij het hoge geluid van Mevrouw Okapi
nichuê'^ntm^ten
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Djum bromt van genoegen, wanneer hij Oelie ziet. Mijnheer Markus laat hem naar
buiten komen en met z'n drietjes wandelen ze langs al de andere dieren.
nZ7°Ir}>v
V » C d i C /! n 0 { & n °Pé c n o m f n< Nu staan ze stü bij een Indischen olifant.
„O een Afrikaanse , zegt de olifant tegen Djum. „Het bevalt me hier best. Ik hoop,
liartr» r i t t vrienden worden. Je bent nog klein en je kunt nog veel van me
£'„ S™ k m i £ t J l c m dankbaar toe. Ach ja, olifanten onder elkaar is toch altijd
prettiger dan met Mevrouw Okapi om te gaan.
Als mijnheer Markus alle dieren heeft laten zien, komen ze in het eigenlijke circus
,S CCn g r 0 t C tCnt R o n d o m a U c m a a l
ruimte
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zitplaatsen en in het midden een open
„Kijk Oelie, hier worden onze voorstellingen gegeven. Over enkele dagen, als Djum
en JIJ wat gewend zijn, gaan we hier oefenen. Ik denk, dat het best mee zal vallen.
Jij kunt zo goed opschieten met Djum."
Mijnheer Markus laat Djum los en de olifant wandelt op zijn gemak door de ruimte.
Hij gooit hem een stuk brood toe en Djum vangt het handig op in zijn bek. Djum en
Oelie genieten, want mijnheer Markus kan goed met mensen, maar ook vooral met
dieren opschieten. De etensbel luidt al. Wat gaat de tijd gauw voorbij.
Djum wordt weggebracht. Hij is wel een beetje moe van al dat nieuws om hem
neen. Oelie steekt naar neusje buiten de tent. De sneeuw is al weer weg. Wat jammer!

fulfill»***
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Een koude voorjaarswind blaast in haar halsje. Ze huivert.
„Oelie, kom gauw hier, het is veel te koud", roept mijnheer Markus.
Rillend komt ze naar hem toe gelopen.
„ , .
ix„Over een paar maandjes schijnt de zon volop", belooft mijnheer Markus haar. Dan
gaat ze met hem mee naar de grote wagen, waar Tante Jessa in een pan vol met
rijst staat te roeren.
„Flink eten", zegt Tante.
Oelie laat het zich geen tweemaal zeggen. Het smaakt hoor. Ze smakt met haar lipjes,
„Dat mag je hier niet doen", heeft Tante Jessa haar vanmorgen verteld. Nu ja, voor
een zo'n keertje! Niemand heeft het gemerkt en Oelie doet erg haar best om netjes
te eten.
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ZEPPAUNI
's Morgens, 's middags en 's avonds hebben Oelie en DJum onder
leiding van mijnheer Markus geoefend.
Alle drie krijgen ze er plezier in.
Wat is Djum trots als hij leert springen, en hij kan ook al muziek
maken. Hij speelt op een mondharmonica en dan slaat hij gelijk
met zijn staart tegen een trommel.
Oelie klapt verrukt in haar handjes, als Djum dat allemaal
zonder fouten volbracht heeft.
Op de generale repetitie van Djum en Oelie komen alle circusmensen kijken.

Paul is een kleine jongen van zeven jaar, die in het stadje
woont, waar het circus Zeppalini sinds korte tijd staat.
Vanmiddag gaat hij er naar toe met zijn grootvader. Hij
is zo ongeduldig, dat hij direkt na het eten wil weggaan.
Maar eerst als moeder hem een schone blouse aangetrokken en zijn haar netjes gekamd heeft, gaat hij met grootvader op stap.
Zijn hartje klopt van plezier,
„Grootvader, ik zie het circus al,"
„Ja jongen, en ik hoor muziek."
Wanneer ze dichterbij gekomen zijn, zien ze drie Tirolers

voor de tent staan blazen op geel-koperen trompetten. Ze dragen bont-gekleurde
vesten en hebben groene jagershoedjes op.
Grootvader haalt nu de plaatsbewijzen te voorschijn.
Een juffrouw in een rode japon zit aan de kassa. Ze tikt Paultje op zijn wang.
„Let jij maar eens goed op Oelie, die vanmiddag voor het eerst optreedt in het circus".
zegt ze ernstig.
Paui's hartje klopt. Wie is Oelie?
De portier schuift het gordijn open en brengt grootvader met Paul naar hun plaatsen.
Heel boven in de circustent zit een orkest. Ze zijn net eender gekleed als de mannen,
die buiten staan. Drie meisjes, die erbij zijn, spelen op een tambourijn. Ze dragen groene
wijde rokjes en hebben witte kousen en schoenen aan, versierd met rode kwastjes.
Paul bekijkt alles aandachtig. De portiers en zaalwachters zien er ook al zo mooi uit
en daar loopt zeker de chef. Wat is hij prachtig aangekleed. Helemaal in het zwart met
n verblindend wit hemd aan.
„Grootvader, wie is die man?" vraagt Paul.
„Dat is mijnheer Zeppalini zelf."
Paul knikt. Zeppalini is de baas van het circus. Maar wie zou toch Oelie zijn? Zou hij
het durven vragen. Zeppalini gaat langs hem heen. Maar toch durft Paul niets te zeggen. Met grote passen loopt de man door, trots en fier is zijn houding.
"2<r.°.°tVader' hi ' d r a a g t c c n ***& «et een rode steen", zegt Paul zachtjes.
„Hij is een deftig man", vindt grootvader.
Het wordt druk. De mensen stromen binnen. En heel veel kinderen. Horen en zien
vergaan. De mensen zingen mee met de muziek. Dan wordt er een liedje gespeeld,
enkel voor de grootvaders en grootmoeders, zo oud is het.
Paul ziet, dat grootvader ook stilletjes meezingt.
„O, mijn lieve zwartkop."
„Mijn lieve zwartkop", denkt Paul.
Onder donderend applaus en muziek wordt een klein meisje de ruimte ingeleid. Het
is een lief zwartkopje, een negerinnetje met krullend gitzwart haar en donkere ogen.
Ze draagt een wijd jurkje van roze zij en loopt op blote zwarte voeten. Het mooist is
nog een rood bruin olifantje, dat ze vast heeft aan een groen zijden lint.
De muziek zwijgt.
De luidsprekers hebben iets aan te kondigen.
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„Hier is Oclic, het negermeisje met Djum, haar olifantje.
Na de pauze komt ze met haar nummer. In de pauze kunt U haar in de stallen bij
haar olifantje vinden. Laten wij Oelie met Djum hartelijk begroeten."
Een hevig geklap breekt los. Paul is erbij gaan staan. Dus dat is Oelie nu.
„Lang leve Oelie en Djum", schreeuwt hij.
De mensen hebben er plezier in.
„Lang zullen ze leven."
Oelie buigt en keert terug met Djum.
Nu komen de paardjes naar binnen gestoven.
„Prachtig, hè, grootvader?", zegt Paul en hij geniet.
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PAUZ
Als eindelijk na ruim driemaal luid bellen, de pauze is aangekondigd, is Paul zo opgewonden, dat grootvader zegt!
„We zullen eerst een glaasje limonade gaan drinken."
Ze wandelen samen naar het achterste gedeelte van de tent,
waar grootvader een glas ranja voor Paul bestelt. Het smaakt
Paul best. Wie zou er ook geen dorst van krijgen? Paul heeft
een leeuw door een hoepel zien springen. Dan die ijsbeertjes.
Die zijn pas leuk! En clown Bimbo, die telkens als een verrassing
te voorschijn komt. Paul heeft hem eens goed bekeken.
Een vuurrood gezicht met paarse neus en dikke, donkerrode
lippen.

Mooi spelen dat hij kan op zijn ocarina! Paul heeft nog nooit zo'n instrument gezien,
maar grootvader vertelde dat het „ocarina" heet.
Dat gaat Paul ook leren, wanneer hij later groot is.
„En Paul, zullen we nu naar Oelie gaan kijken?" vraagt grootvader, als zijn kleinzoon
de laatste druppel limonade door het rietje uit het glas weggezogen heeft.
„O graag, ja fijn, grootvader."
In de stallen is het vol mensen. De dieren kijken rustig hun bezoekers aan.
Mooie, slanke, gitzwarte paardjes zijn er. De tijgers zitten in de kooi met dikke tralies
ervoor. En dan zijn er nog jonge leeuwtjes, waar de oppassers mee in hun armen lopen.
Paul streelt heel voorzichtig zo'n donzig, klein kopje. Lui geeuwt het diertje en knijpt
zijn oogjes dicht tot spleetjes.
Aan de overkant zit Oelie op een witte vacht en houdt Djum vast bij zijn slurf. Vlug
lopen grootvader en Paul naar haar toe,
„Oelie", zegt Paul verlegen en steekt zijn hand naar haar uit. Ze legt daar haar eigen,
kleine, zwarte handje in. Grootvader praat met haar in een taal, waar Paul niets van
verstaat, Oelie lacht.
In de verte komt een heer aan. Hij is al helemaal grijs en heeft een lichtbruin, door
zon en wind verweerd gezicht.
Wat is dat! Paul begrijpt er niets van. Grootvader kent dien heer. Hij schudt zijn hand,
alsof ze elkaar in geen jaren gezien hebben.
Paul lacht eens tegen Oelie en zij lacht terug.
Grootvader ziet na lange, lange jaren eindelijk zijn schoolkameraad Markus terug.
Veel hebben ze elkaar te vertellen. Paul luistert.
„Ja, oude vriend", zegt mijnheer Markus, „tenslotte ben ik voor de paardendressuur
aan het circus gekomen. We zullen eens zien, hoe lang ik het hier uithoud. Je weet,

het reizen zit me in het bloed. Ik was op expeditie in Afrika en bracht Oelie met Djum
mee naar Holland.
Zeppalini is sedert jaren 'n goede kennis van me, en al dikwijls heb ik met hem samen
gewerkt. Ik deed hem een groot plezier door Djum te brengen. Voorlopig blijf ik in
het circus, want Oelie staat onder mijn speciale bescherming en we kunnen het best
samen vinden!"
Hierop draait hij zich om naar Oelie, streelt haar over haar krullen. Ze legt haar
handje op zijn mouw en lacht vertrouwelijk.
„Jij bent dus Paul", nu trekt hij met een smalle, gespierde hand Paul naar zich toe.

„Jongen, jij komt nog maar eens een keertje kijken, zolang we er zijn. Dat is lenk
voor Oelie."
De bel luidt en de pauze is om. Beide vrienden nemen afscheid na afgesproken te
hebben, dat de oude schoolkameraad de volgende morgen 'n bezoek zal brengen.
Paul zwaait naar Oelie en roept: „Tot straks. Ik zit op de zevende rij links, als je
binnen komt." Ze lacht en knikt, maarverstaat niets. Grootvader en Paul zoeken hun
plaatsen weer op.
Nu brengen de oppassers en dierentemmers allemaal ronde, ijzeren bogen binnen, die
ze met andere staven aan elkaar verbinden, zodat het een kooi vormt.
De muziek begint te spelen en heel hoog schettert de trompet er boven uit De
stalknechten in hun uniformen van donkergroen fluweel schuiven de zware gordijnen
opzij en Paul kijkt ademloos toe. Zes slanke tijgers komen zachtjes, met hun voorlijf
heen en weer wiegend, aansluipen. De laatste, een koninklijk dier, gooit zijn kop
naar achter en bromt onheilspellend. Maar Achmed, de temmer, die de groep sluit,
streelt even met zijn hand over de glanzende huid van het dier. Het is onmiddellijk
stil en knijpt zijn groen-gele ogen dicht van plezier. Achmed, in verblindend wit satijn
gekleed, staat temidden van de tijgers. De muziek laat een geroffel horen en dan
vangt het nummer aan. Achmed laat de dieren op hun achterste poten staan en als
dank, legt hij liefkozend zijn hoofd tegen de zijde van het grootste dier. Dan haalt
hij een mand vlees, die de stalknecht hem door de tralies aangeeft en gooit voor
ieder een stuk neer. De tijgers begrijpen Achmed goed. Hij slaat ze nooit en is altijd
goed voor de dieren. En als Achmed, gezeten op den grootsten tijger, met voile muziek,
wegrijdt, volgen de andere vijf hem. Ze weten dat ze van den temmer nn nog iets
extra's krijgen. Dat hebben ze ook wel verdiend.
Paul heeft al die tijd niets gezegd, maar hij klapt in zijn handen, totdat ze er pijn van
doen.
De muziek speelt weer leuke wijsjes en een meisje zingt met een heel hoge stem een
liedje van haar ouderlijk huis, van een hutje in de bergen. Een andere clown komt op.
Nu een met 'n zeer wit gezicht en een knalrode neus. Hii speelt op een trekharmonica.

Potsierlijk staat z'n bolhoedje, versierd
met een groen veertje, te dansen op z'n
grote hoofd. Hij draait zich in allerlei
bochten en Paul rollen de tranen over
z'n gezicht van het lachen. Wat hebben
de mensen 'n plezier om hem.
En dan... Oelie met Djum.
Paul gaat staan, maar grootvader drukt
hem weer neer, anders kunnen de mensen achter hem niet zien. Oelie zit boven
op Djum en ze heeft een groene parasol
in haar handje.
Ze rijden samen het circus rond.
Dan springt Djum met Oelie op een houten bank en hij draait met zijn slurf rond.
Hij vangt zo maar een cent, die de oppasser hem toewerpt.
Paul klapt en juicht. Hij heeft nog nooit
zo iets moois gezien.
Oelie laat zich van Djum's rug afglijden en
gaat op haar knietjes in het zand liggen.
Djum stapt met z'n logge, zware poten
voorzichtig over haar heen.
Aan het gejuich van de mensen komt
geen einde. Zelfs grootvader zwaait met
zijn schone, witte zakdoek. Paul trappelt
van plezier.
Na een laatste rondgang op Djum verdwijnt Oelie al buigend en dankend.
„Ik vind dit wel het mooist, grootvader."
Grootvader schudt zijn grijs krullenhoofd
en zegt: „Wat zal vriend Markus mij
morgen nog veel te vertellen hebben".
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Djum is al vroeg in de morgen gehaald door mijnheer Markus
en Oelie. Ze staan nu met hun drietjes in het lege circus. Het
ziet er anders uit dan gisterenmiddag. De tent is aangeveegd
en schoongemaakt.
Mijnheer Markus leert Djum weer nieuwe kunststukjes. En zeli
heeft hij er veel plezier in. Djum is met alle circusartisten goede
vrienden. Nog vele malen denkt hij terug aan het oerwoud, waar
hij geboren is. Toch is hij nooit meer bedroefd, want hij heeft
het in het circus naar zijn zin. Soms verlangt hij wel eens naar
vader en moeder en dan zoekt hij troost bij Mevrouw Okapi.
Die klaagt nooit meer en is de beste vrienden met haar nicht de
giraffe. Allebei de dieren zijn aan het circusleven gewend.

Ook Oehe is tevreden. De laatste dagen is ze erg verkouden. Mijnheer Markus heeft
een extra dikke das gekocht. Oelie kijkt iedere morgen, als ze haar bedje uitspringt,
naar buiten, of de zon er nog niet is. Maar de lucht blijft grijs en de wind is guur en
koud. Dat vindt Oelie erg naar en dan krijgt ze een knagend gevoel van binnen. Ze
zou weg willen lopen naar het zonnige Afrika, naar haar ouders en naar haar broertjes en zusjes. Maar als ze 's middags met Djum in het circus gewerkt heeft en de
mensen haar toejuichen, is ze haar verdriet weer vergeten. Ze lacht en is blij,
omdat iedereen lief voor haar is. Mijnheer Markus is op bezoek geweest bij den grootvader van Paul. De uren zijn omgevlogen en mijnheer Markus vraagt Paul en zijn
vriendje Hans, de volgende morgen naar het circus te komen. Dan kunnen ze leuk
met Oehe spelen en haar misschien wel wat Nederlands leren. Dat vinden de jongens fijn en ze beloven ook vast te komen. De volgende morgen gaan ze er naar toe,
precies op de afgesproken tijd. Mijnheer Markus komt naar buiten, zijn gezicht staat
heel ernstig en bezorgd. „Beste jongens, ik heb jullie geen prettig nieuws te vertellen,
üeüe is heel erg ziek. Ze heeft hoge koorts. Ze heeft van morgen een uurtje geslapen
en de dokter zegt, dat ze een ernstige kou onder de leden heeft. Willen jullie haar even
zien, maar dan zachtjes hoor." Paul en Hans knikken. Met ingehouden adem lopen
ze achter mijnheer Markus aan. Deze opent voorzichtig de deur van de woonwagen.
In een smal bedje ligt Oelie met gesloten ogen. Paul komt aarzelend naderbij. Plotseling slaat ze haar ogen op en er verschijnt een zwak lachje om haar mond. „Oelie, je
moet gauw beter worden", fluistert hij. Op hun tenen gaan de jongens met mijnheer
Markus weg. „Ja, Paul en Hans, zo gauw Oelie beter is, breng ik haar weer terug
naar het negerdorp. Ze zal niet meer optreden met Djum in het circus. Het klimaat
is hier niet goed voor haar. Kom, laten we nog even bij Djum gaan kijken. Hij treurt al
de hele morgen, omdat hij zijn kleine meesteres nog niet gezien heeft." Mijnheer Markus gaat de jongens voor naar de stallen. Djum staat al uit te kijken naar Oelie. Hij
begrijpt wel, dat er iets niet in orde is. Mijnheer Markus streelt hem over de beide flaporen en zegt zachtjes: „Djum, allemaal doen we ons best om Oelie weer beter te krijgen.
Je moet niet zo verdrietig kijken, hoor!" Djum heeft de laatste tijd veel geleerd en
ook de mensentaal begrijpt hij wel 'n beetje. Hij knijpt zijn ogen dicht. Nee hoor, geen
tranen, daar is Djum nu veel te groot voor. Paul en Hans kloppen hem op de rug en
vragen bij het weggaan aan mijnheer Markus of ze morgen nog even komen mogen
om te vragen, hoe het met Oelie gaat. Dat is goed. De jongens wandelen langzaam
terug. Wat een teleurstelling! Ze hadden er zich zoveel van voorgesteld. En nu kleine,
zieke Oelie in haar bedje. Grootvader kijkt vreemd op, wanneer Paul en Hans zo
vroeg terug komen. „Ik denk, dat Oelie morgen al weer een stuk opgeknapt is", spreekt
hij Paul moed in, als deze hem alles verteld heeft. Paul en Hans gaan samen postzegels
kijken, maar dikwijls dwalen hun gedachten af naar zieke Oelie en die treurige Djum.
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HERSTEL
Grootvader's veronderstelling is uitgekomen. Oelie was de volgende dag nog wel niet beter, maar langzaam is ze opgeknapt.
Op een heerlijke zonnige dag zit ze met Paul en Hans op het
gras in de tuin. Mijnheer Markus heeft haar meegebracht. Hij
zelf staat met grootvader druk te praten voor de open tuindeuren.
j
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Oelie is erg mager geworden, maar als ze lacht, is ze hetzeüde
vrolijke negermeisje van een tijdje geleden.
Verstaan doen Paul en Hans haar nog niet, maar zij begrijpen
elkaar wel. Ze zijn aan het acrobaatje spelen.

Oelie is lenig en kan van alles. Ze staat op haar hoofd en wandelt weg op haar handen.
Paul probeert het ook. Lachend valt hij om en Oelie schatert het uit.
Hans ziet vuurrood van inspanning. Als ze zo moeten lachen, gaat het helemaal niet
meer. Languit liggen ze in het gras.
Moeder komt aan met een blad in haar handen. Drie glazen frambozenlimonade staan
er op en voor ieder een gebakje. Ze dansen om moeder heen. Wat een feest!
Oelie vindt het heerlijk en als ze alles op heeft,, likt ze haar tien bruine vingertjes af.
Dat doen alle Afrikaanse kindertjes.
„Mm, mm", zegt ze.
„Paul, Hans en Oelie, komen jullie", roept mijnheer Markus. Met Oelie in het midden
gaan de jongens naar binnen.
„Luister eens jongens. Je weet, dat ik vandaag gekomen ben om afscheid van grootvader en jullie te nemen. Morgen gaan Oelie en ik aan boord van de grote oceaanstomer „Melatti". Ik breng Oelie weer terug naar Afrika, daar wordt ze weer een flink
en sterk meisje. En mij lokt het weer aan om een tijdje te reizen, eens iets anders
te zien en te beleven. Djum blijft achter in het circus. Oelie vindt dit wel erg
naar, omdat ze zoveel van haar olifantje houdt. Maar ook verlangt ze naar haar
ouders, broertjes en zusjes en naar de vele dieren met wie ze jarenlang heft omgegaan
en Djum is in goede h«tnden. Nu een kleine verrassing. Grootvader heeft besloten, nu
het toch Pinkstervacantie is, dat hij met jullie samen ons naar de boot brengt. Oelie
vindt het vast erg prettig.*'
Twee van opwinding roodgekleurde jongensgezichten kijken mijnheer Markus aan.
In het kort vertelt hij Oelie alles.
Ze is wat in haar schik, dat Paul en Hans meegaan naar de boot. Alle drie zijn ze
even blij.
„Dat zal een fijne dag worden" vindt Paul.
„Oelie en ik gaan weg. Ze moet goed uitgerust zijn, voor we de reis aanvangen. En
ik moet nog heel veel zaken in orde brengen", zegt mijnheer Markus.
Hij dankt Paui's moeder voor haar gastvrijheid.
Als mijnheer Markus en Oelie weg zijn, haalt grootvader een heel dik boek te
voorschijn met platen van de grootste boten van de wereld.
Nu kunnen Paul en Hans zich een voorstelling maken, hoe zo'n zeekasteel er uit ziet.
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zorgen. Nee Djum, je moet niet zo gauw de moed laten zakken. Ik begrijp best, dat je
jouw vriendinnetje Oelie erg zal missen. Maar er zijn hier ook nog negers uit Afrika.
Vooral Tante Jessa en Oom Nonno niet te vergeten, die jou toch al veel te veel naar
mijn zin verwennen. En Mevrouw Okapi dan! Hoe dikwijls bewaart ze wat lekkers
voor je. Jij bent haar speciale lieveling." De grote Indische olifant zwijgt en haalt
diep adem. Djum slikt moeilijk zijn tranen weg. Allé dieren verwennen hem, omdat
hij één van de jongste is. En de mensen van het circus verzinnen van alles om hem eén
pleziertje te doen. Maar och, wat zal hij Oelie missen. Hij herinnert zich die verschrikkelijke dagen, toen Oelie ziek was en niet bij hem kon komen. Djum stond iedere dag
geduldig op haar te wachten. Eens zou Oelie toch wel beter worden. Wat een vreugde,
toen een vermagerde Oelie aan de hand van mijnheer Markus weer bij Djum kwam.
Veel hadden ze elkaar te zeggen. En op het laatst, want Oelie durfde het niet goed, vertelde ze Djum, dat zij terug ging naar Afrika met mijnheer Markus en dat Djum in
het circus bleef. De laatste morgen! „Kan je me geen antwoord geven?" bromt Oom
Olifant. „Ja", Djum slikt nog eens. „U weet wel, ik houd veel van U. Maar begrijpt U,
met Oelie, ja met haar kon ik over alles van vroeger praten."
„Vroeger, vroeger! Je komt pas kijken. Ik zou maar eens hard gaan werken om in de
toekomst wat te bereiken. Laat nu eens zien, wat een Afrikaanse olifant allemaal
kan. Je kunt het nog ver brengen, maar dan moet je ook aanpakken en niet staan
suffen." Bij deze woorden draait Oom olifant zich om en wandelt met zware stappen
verder. Djum denkt na. Hij weet, dat de Indische olifant gelijk heeft. Hij moet flink
zijn! Als Oelie later groot is geworden en Djum nog eens op komt zoeken, dan moet
hij kunnen tonen, dat hij heel wat geleerd heeft. „Lieve Djumpie, nu kom ik voor het
laatst bij je." Het is Oelie's stem, heel zacht. Mijnheer Markus maakt de kooi open.
De ijzeren deur wijkt en samen komen ze binnen. Oelie slaat haar armen om Djum's
slurf en streelt zijn grote kop. „Flink zijn Djum. Mijnheer Markus heeft me beloofd,
dat wanneer ik later groot en sterk ben, ik dan terug mag komen en dan kunnen wij
misschien nog samen menig toertje maken." Het lijkt er heus op, of Djum al weer lacht.
Oelie, als jij je best doet, doe ik het ook", knikt Djum. Oelie heeft een mandje bij
zich vol lekkernijen. „Tot ziens, hoor! Tot ziens." Djum houdt zich flink. Hij oogt Oelie
na, wanneer ze met mijnheer Markus de stal verlaat. Oelie draait zich bij de hoek
om en zwaait. „Uit jou kan een uitstekende olifant groeien", bromt oom olifant."
Zwijgend gooit Djum hem met zijn slurf een banaan toe. Natuurlijk wil hij een flinke,
goede olifant worden. Stilzwijgend heeft hij het Oelie beloofd, 's Middags doet Djum
extra zijn best om een nieuw kunstje te leren.
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VEPTDEK1
Miinhccr Markus en Oeüe staan bepakt en gezakt op
J j Ï Ï L a h grootvader en de jongens aankomen. Ook
Z e o S n s ^ S n zijn vriend Markus en Oehe naar de
taXtelbrengen. Oelie is heel stilletjes. Ze heeit rode ogen
v T h e t huüln. Het aischeid van Djum is haar erg zwaar
éevallen. Ze hield zo heel veel van hem!
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* m i CG » n 7H en Oom Nonno konden haar met naar
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, middagvoorstelling. CircusÏ T l M l f i ï S * - könnt» »iet dikwijls doen,
waar ze zin in krijgen.

Toch houden ze van hun werk en zouden het voor niets willen ruilen. Ook was
Oelie zo gehecht aan de verschillende circusmensen, die al die tijd goed en aardig
voor haar geweest zijn. Er werd steeds aan haar gedacht en Oelie verwenden ze met
allerlei lekkernijen. Daarom is Oelie stil en staan haar ogen donker en droevig in
het smalle gezichtje. Ze vindt het ook weer fijn om terug te gaan naar huis. Het is
moeilijk, het een is prettig en het andere is weer zo naar.
Maar ze lacht toch als Paul en Hans haar vriendschappelijk op de schouder kloppen.
„Djum is goed bezorgd", zegt mijnheer Markus. „Voor hem hoeven we niet bang te
zijn." En hij kijkt naar Oelie, die er nog zwakjes uit ziet.
Ze stappen in de trein. Oelie krijgt een plaatsje bij het raam. Ze moet alles goed
kunnen zien. Zeppalini heeft een grote doos met chocolade meegebracht, die Oelie
tijdens de zeereis lekker op moet eten, zegt hij. Ook hij is veel van het kleine meisje
gaan houden. De stationschef fluit en de trein rijdt langzaam weg.
Oelie, Paul en Hans mogen uit het raampje zwaaien, totdat Zeppalini nog maar een
heel klein stipje is en dan zien ze niets meer van hem.
Oelie kijkt al niet meer zo bedroefd. Grootvader en mijnheer Markus zijn verdiept
in een zeer levendig gesprek. Paul en Hans proberen Oelie van alles te vertellen.
Ze lacht en knikt en al kan ze het niet verstaan, toch begrijpt ze het en ziet aan de
bewegingen wat de jongens bedoelen.
Na een korte treinreis komen ze in Rotterdam aan. Oelie trekt een verschrikt gezichtje, wanneer ze door de drukke straten lopen. Ze vindt het zo'n lawaai, dat
ze beide handen tegen haar oren houdt. Paul en Hans moeten er om lachen. Die
vinden het juist leuk. Wanneer ze een half uurtje gelopen hebben, zien ze in de verte
de boten liggen. Paul en Hans gaan vlugger lopen. Oelie kan ze maar met moeite
bij houden. Grootvader en mijnheer Markus hebben lange benen, dat is gemakkelijk.
Eindelijk staan ze voor de „Melatti". Ongelofelijk, zo'n mooie, grote bootl Ze mogen

aan boord. Paul en Hans rennen de loopplank op. Grootvader schudt zijn wijze
hoofd. Hij hoopt dat ze voorzichtig zullen
zijn, want anders moet hij misschien nog
naar huis met twee natte jongens.
Oelie loopt mee aan de hand van mijnheer Markus. Wat is er veel te zien op
zo'n boot! Het is een vrachtboot, die ook
passagiers meeneemt.
Als ze de eetzaal bezichtigen, komen ze
den kok, 'n dikken Chinees, tegen.
Die heeft plezier in Oelie en de jongens.
Hij neemt ze overal mee naar toe. Hij laat
hun zien, wat een voorraad voedsel er
mee gaat voor zo'n reis. Er zijn zelfs levende varkens bij, die ze onderweg zullen
slachten. Hij geeft hun ieder een mooie
appel en zegt! „Nu jongens, maak dat
jullie mijn keuken uitkomen, want anders
komt er vanavond geen eten op tafel".
Dan schudt hij van het lachen en houdt
zijn dikke buik met twee handen vast.
Wat een feest, wanneer de tweede stuurman hun de machinekamer laat zien.
Op het dek zijn de matrozen druk bezig.
Ze lachen en vragen of Paul en Hans ook

later mee gaan varen. „Ja, ik word kapitein", zegt Hans. Paul twijfelde: wat zou
leuker zijn, matroos of clown? Op zee was het ook wel iijn. Daar valt ook van alles
te beleven. Storm en schipbreuk! Het kan spoken op het water. Clown was natuurlijk een minder gevaarlijk beroep. Vanavond in bed zal hij er eens over denken.
Als ze alles gezien hebben en ook de kajuit van Oelie, luidt de bel,
Ze moeten afscheid nemen. Paul en Hans houden ieder een zwart handje van Oelie
vast. Haar lipjes trillen. Het valt ook niet mee. Grootvader tilt haar op en zoent haar
op het kleine mopneusje. Dan luidt de bel voor de tweede maal.
„Jongens, tot ziens. Wanneer ik in Holland terug ben, kom ik jullie vast opzoeken",
zegt mijnheer Markus. Hij geeft hun een stevige hand en nog een klap op de schouder.
Nu luidt de bel voor de derde en laatste keer.
Grootvader verlaat met de jongens de boot.
„Dag, Oelie, dag mijnheer Markus, goede reis."
Lange tijd staan grootvader en de jongens nog te wuiven.
De boot vaart langzaam weg en de muzikanten op de boot spelen, na het „Wilhelmus",
allerlei vrolijke wijsjes.
Paul en Hans roepen nog steeds „Dag Oelie, dag mijnheer Markus. Goede reis en
heel veel groeten in Afrika >"
En Oelie knikt en wuift maar. Mijnheer Markus zwaait met zijn hoed.
Toch ook wel fijn om eens mee naar Afrika te gaan, peinst Paul. O, wat is er nog veel
te zien en veel te doenl
De boot wordt kleiner en kleiner en nu kunnen ze Oelie niet meer onderscheiden,
„Het wordt tijd om weg te gaan, anders missen we de trein", zegt grootvader. En
langzaam wandelen ze weg. Het is druk op de kade. Maar de jongens hebben er
niet zoveel belangstelling voor. Hun gedachten zijn nog steeds bij Oelie. Dat kleine
negermeisje heeft toch al heel wat meegemaakt, vindt Paul. Wacht maar, als hij
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eens groot is en plotseling heeft hij allerlei plannen.
„We horen wel gauw iets van vriend Markus", denkt grootvader hardop.
De jongens zwijgen.
Ze waren graag meegegaan!
Hans wordt later vast Kapitein. En Paul
droomt, nu, dat hij met mijnheer Markus
grote reizen gaat maken en voorlopig
wordt hij geen clown.
Hij wil weer gauw naar school en veel
leren, want dat heb je nodig als je later
wereldreiziger wilt worden.
Grootvader vindt de jongens erg stil,
maar als ze eenmaal in de trein zitten,
hebben ze het druk met elkaar.
Grootvader lacht en zit stilletjes te luisteren. Toen hij een kleine jongen was,
wou hij ook van alles worden en het is
moeilijk om het juiste te kiezen.
Paul en Hans zijn steeds vrolijker en ze
schateren het uit, wanneer ze het over
den Chineeschen kok hebben. Een dikzak
was dat hoori Maar een leuke. grapjas
met zijn lange, zwarte hangsnor. Als ze
thuis zijn gekomen, hebben ze het zo druk,

dat moeder de handen voor haar oren houdt en 's nachts droomt Paul over leeuwen, olifanten, tijgers en over een klein meisje, dat Oelie heet.
Ook Oelie zal straks in het negerdorp veel verhalen hebben, waar de negers vreemd
van op zullen kijken. En als ze dan haar kofiers met geschenken zal openen! O, wat
zullen ze hun ogen uitkijken, haar vader, haar moeder en de broertjes en zusjes. Tante
Jessa heeft van alles gekocht en er in gestopt.
En later, later als Djum...
Nu, dat horen jullie weer een volgende keer.
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