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VOORBERICHT .
Het derde leerjaar, waarvoor dit boekje is bestemd, is
misschien wel het moeilijkste inzake het leesonderwijs .
Het is de tijd, waarin de overgang tussen „aanvankelijk"
en „voortgezet" lezen, die bij de meeste leerlingen in het
tweede leerjaar reeds is begonnen, zich geheel voltrekt .
En de ervaring op alle scholen is, dat in deze periode
gemakkelijk een dalen van het peil optreedt in de goede
leestoon der klasse .
Het snel opvatten van het woordbeeld, het vlug en vlot
kunnen zeggen van „wat er staat," dat voorheen het
voornaamste doel was, althans in het bewustzij n der
kinderen, ontaardt nu gemakkelijk in ra f f glen, waarbij
het rustig overdenken, het bezinken van het gelezene,
niet tot zij n recht komt . Gelukkig kan die overgang door
het volgen van de nieuwe methode voor het aanvankelijk
leesonderwijs, waarbij het spellen op de achtergrond is
geraakt, natuurlijker en gemakkelijker plaats vinden .
Maar een f eit blij f t toch, dat in geen leerjaar meer gelet
moet worden op de goede leestoon .
Hiervan uitgaande hebben wij, om de tack van de
onderwij zer to vergemakkelij ken, gepoogd
a . om de leesstof in dit deeltje zo levendig en fris to
doen zijn, dat die „spreekt" tot de kinderen ;
b, zo boeiend, dat de aandacht niet verslapt ;
c. hebben wij het verband tussen de lesjes zo stevig gemaakt, dat een willekeurig gedeelte moeilijk goed
begrepen kan worden, als het voorgaande niet bezonken is.
En ten slotte hebben wij rekening gehouden met de
verwij ding van de geestelij ke horizon der kinderen en de
verdieping van hun moreel besef, door in dit deeltje op
het leerzame en karaktervormende der lectuur (voor de
kleinen onopzettelijk) de nadruk to leggen .
ANNE DE VRIES

1 e druk : 1938.
2e
„ 1940.
„ 1942 .
3e
4e
„ 1944.
5e
„ 1946 .
6e
„ 1947 .
7e
„ 1949 .
„ 1951 .
8e

l . Gerdientje heeft verdriet .
Tik-tak ! . . . . Tik-tak ! . . . .
Dat doet de klok . De oude klok van Opa . Die
tikt .
Gerdientje luistert er naar . Zij zit voor het
raam in een grote leunstoel en kijkt verdrietig
naar buiten . En zij heef t een dikke warme doek
om haar keel .
Gerdientje is ziek, zij heef t keelpijn . Het is al
niet zo erg meer . Maar ze mag toch voorlopig
nog niet naar school
.
Tik-tak ! . . . . Tik-tak ! . . . .
Het is heel stil in de kamer . Opa is naar het
bos . Nimrod, de hood, is met hem meegegaan .
Grootmoe is in de keuken bezig . Zij roast de vast .
Gerdientje is helemaal alleen.
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En de klok tikt .
Daar wordt het nog stiller van .
Grootmoe heef t gezegd : „Nu moet je even alleen
zijn, Gerdientje ! Kijk eens, hier is het leesboek,
dat Jaap heef t gebracht . En hier zijn een paar
drop j es . Die zijn zo goed voor je keel . Ga nu
maar mooi lezen, hoor kind ! Als ik klaar ben
met mijn werk, kom ik dadelijk terug ."
Maar de dropjes zijn al op . En het boek ligt
nog dicht . Gerdientje heef t vanmiddag geen zin
in ezen .
En zij zucht .
Zij voelt zich zo alleen .
„Piet ! . . . . Piety . . . .
Hoor, daar sjilpt een vogeltje. Het zit to kleu~
men op een paaltj e in de tuin .
De bomen zijn kaal . De lucht is grauw en
donkey. Het is winter .
Het is koud .
„Piet ! . . Piet ! . . Piet ! . . "
Dat klinkt zo verdrietig in
die grauwe stifle wereld daar
buiten .
Dat vogeltje voelt zich zeker
ook alleen .
Gerdientje kijkt naar de
muur . Daar hangt een groot
portret . En op dat portret
8

staan
twee mensen : een heer en een dame.
Dat zijn de vader en moeder van Gerdientje .
Die zijn heel ver weg, in het warme land, waar de
bruine mensen woven . Ze willen die bruine mensen
van Jezus vertellen .
Vader is zendeling . Meer dan een jaar geleden is
hij al weggegaan met Moeder . Toen zat Gerdientj e
pas in de tweede klas . Nu zit ze al in de derde, net
als Jaap. En als ze in de v2j fde zit, dan komen ze
pas terug . Dat duurt nog twee jaar!
Gerdientje zucht heel diep . Want twee jaren
duren lang.
Iedere week komt er een brief voor Gerdientj e
uit het warme land . Die gaat eerst met de boot
en dan met de trein . En dan brengt de postbode
hem hier op zijn fiets .
Maar deze week is er nets gekomen . . . .
En daarom voelt Gerdientj e zich zo alleen !
Zij kijkt naar het portret.
Zij denkt : „Zouden ze mij vergeten hebbenV' . .
0, en dan wordt ze zo vreselijk verdrietig ! . . . .
De tranen springen in haar ogen . Zij kan ze
niet meer tegenhouden .
Er komen er hoe langer hoe meer . . . .
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2. Grootmoe komt troosten .
De deur gaat zachtjes open . Grootmoe kijkt
om een hoekj e . En wat ziet zij daar . . . . Gerdientj a zit to huilen.
Grootmoe komt gauw naar haar toe .
„Maar kind] e, " zegt zij, „wat scheelt er aan 0?
Och, och, wat is er toch 0"
Gerdientj e kan niets zeggen . Zo snikt zij .
„Doet je keel weer zo zeer 0?" vraagt Grootmoe .
(erdientj e schudt van neen .
„Wat dan ~t . . . . Heb je
hoof dpijn 0? . . Ook niet 0?" . .
Grootmoe legt een arm om
haar meisje heen . Zij beurt
haar hoof d omhoog .
„Vertel het Grootmoe
maar," zegt zij zacht .
„Waarom huilt mijn kind] e
dank . . . ."
„Omdat . .
omdat . . . .
om at ze mid ver . . . . vergeten hebben ! " snikt Gerdientj e .
En ze wijst naar het portret .
10

„Je vader en moeder 2 " vraagt Grootmoe .
Gerdientj e knikt .
Dan lacht Grootmoe . Ja hens, ze lacht ! Ze
zegt : ,,Maar kind] e, hoe kan dat non? Hoe zom
den ze jon kunnen vergeten 2 . . . . Ze houden
zoveel van jon ! En ze verlangen zo naar je!
Een vader en moeder vergeten burs kind toch
niet ! . . . . "
„Maar waarom komt er dan geen brief 2" vraagt
Gerdientj e .
„Die komt wel," zegt Grootmoe . „Maar die
brief moet zo'n grote refs makers over de zee .
Misschien is er wel storm geweest . Dan is de
boot langer onderweg . Of misschien beef t j e vader
bet erg drnk gehad . Dan beef t hij een paar
dagen later geschreven . Maar hij vergeet je niet,
boor ! Die brief komt wel . Misschien morgen wel .
En antlers overmorgen . . . . "
Het huilen is nu al bedaard . Gerdientj e droogt
haar tranen . Ja, zij is zeker wel heel erg dom
geweest .
„En weet je, wat ik nn doe ~" vraagt Grootmoe. „Nu kom ik f ijn bij je zitten . 1k ben in de
keuken klaar . wij zetten eerst een kop j e thee .
En ik heb ook een lekkere taart gebakken, daar
nemen we elk een stukj e van !"
En dan wordt bet zo gezellig! . . . . Het thee
lichtje brandt op de taf el voor bet raam . Er is
een rood schermpje om t. Dat schijnt zo lenk door .
En de thee en de taart zijn zo lekker ! . . . .
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Maar dat Gerdientj e niet meer alleen is, . . .
dat is het heerlijkste van alles . Haar verdriet is
weg. Ze is weer helemaal blij van binnen .
Grootmoe strijkt haar over het haar .
Ze zegt : „Jij en ik, wij weten het wel samen, he?"
„Ja hoor ! " lacht Gerdientj e .
En ze moet die goede, oude Grootmoe eens even
pakken .
En dan komt er flog wat moois . Grootmoe haalt
de grote platenbijbel .
Gerdientj e mag de platen opzoeken . Grootmoe
vertelt er van . Platen van kindertjes, die zijn
het monist .
Eerst van Samuel . Die moest ook bij zijn moeder weg . Hij werd een knechtje in de tempel .
Maar zijn moeder vergat hem niet ! Ieder jaar
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kwam zij hem opzoeken . Dan bracht zij een mooi
nieuw kleedj e voor hem mee .
En dan van Mozes . Die kon ook niet bij zijn
vader en moeder blijven . Hij werd een prinsj e
in bet paleis van 'de prinses .
„Maar weet je, wie wel bij hem bleef 2" vraagt
Grootmoe . „De Vader in de hemel . Die verlaat
ons noolt . . . . "
Ja, dat weet Gerdientje wel . De Vader in de
hemel veiJaat ook haar niet . Die is altijd en
overal bij haar .
„Dan ben ik nooit alleen ! " denkt Gerdientje .
Grootmoe vertelt ook van bet Kindje Jezus in
de kribbe van Bethlehem . Dat is bet mooiste van
alles .
„Het is gauw kerstf eest," zegt Grootmoe . „Dan
denken we er aan, dat bet Kindje Jezus geboren werd . . . . "
„Krijgen we dan ook een kerstboom, Grootmoe 2"
„Dat is goed," zegt Grootmoe . „Dan halen we
er een uit bet bos . Daar staan kerstbomen genoeg
en daar mogen we er best een van hebben . "
,,Maar dat moet je eerst aan de boswachter
vragen ! " zegt een stem.
Ze schrikken er van .
Opa staat op de drempel .
En Nimrod, de grote bond van Opa, rent de
kamer al binnen .
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3. Sneeuw.
Gerdientj e vliegt op Opa of .
„Boswachter," vraagt ze . „Mag ik een kerstboom ~"
„Je mag hem kopen," zegt Opa . „Voor een
kopj e thee krij g je een hele mooie ! "
„0, dat is goed !" lacht Gerdientje. „Schenk
maar gauw in, Grootmoe ."
;,En wat zeg je van de sneeuw 2" vraagt Opa .
Ze kijken naar buiten . Ja, hens, het sneeuwt !
Daar hebben ze niets van gemerkt ! De grond is
al een beet] e wit . De paaltj es in de tuin hebben
al een klein wit mutsj e op . En nit de grauwe
lucht vallen nog al maar door de kleine witte
vlokj es. Die dalen zo heel zacht
neer, zo heel stil . . . .
„0 heerlijk, sneeuw !" jnicht
Gerdientje. Zij ligt op haar knieen
op de stoel . Zij drnkt haar news
tegen de ruiten . Kijk ze dwarrelen ! . . . . Kijk ze dansen ! . . . .
Ze zitten elkaar achterna, die
duizenden vlokj es . Ze spelen een
vrolijk spel met elkaar .
Nu
Maar och, kijk eens
zit dat vogeltj e nog altoos op
het paaltje . En het sjilpt zo
trenrig . „Piet ! . . . . Piet ! . . . . "
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Opa ziet het ook .
Hij zegt : „Ja, nu wordt het tijd om voor de
vogeltj es to zorgen . Nu er sneeuw ligt, hebben
ze niets meer to eten. Heb je nog apennootj es,
Grootmoe ?"
Ja, die heeft Grootmoe wel . En clan mag Gerdienje ze aan een draadje rijgen .
„En geef clan ook wat broodkruimeltj es, Grootmoe. En een spekzwoerdje . En wat kippenvoer."
Opa krijgt het allemaal . En wat doet hij dank
Hij zet een vogelhuisj e in de tuin . Dicht voor
het raam zet hij het op een paaltj e . Een huisj e
:met een dak er op .
Onder dat dakj e legt hij kruimels en zaad en
een spekzwoerdje . Hij legt er ook een peer bij,
di.e al een beetje rot is . Die lusten de vogeltjes
oot nog wel .
Een kopje water komt er ook in. En van het
dakj e naar het raam komt een lange stinger
apennootjes.
Om de paal, dicht onder het huisje, timmert
Opa een stukj a gags .
„Waarom doet u dat, Opa 2" roept Gerdientje .
Maar Opa hoort het niet .
Als hij weer binnenkomt, is zijn groene jas
helemaal wit geworden. Grootmoe klopt hens
schoon in de keuken.
Dan steekt Opa zijn kromme pijp aan en gaat
bij Gerdientje zitten .
„En nit maar kijken," zegt hij .
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4.

En flu maar kijken .

Ze zitten stil to wachten
voor het raam.
Maar het duurt niet lang .
Dan komt er een vogeltje
aanvliegen. Het springt van
tak op tak . Het kijkt naar
alle kanten met zijn kopje
scheef .
„Piet . . . . piet !" zegt het
vrolijk . „Wat zie ik daar 2 . . . . "
„Het is een meesje," zegt Opa . „Een koolmeesj e . Zie je zijn mooie gele borstj e 2"
Het meesj e springt ineens op de apennootj es en
die slingeren hard keen en weer .
„Het zit op de schommel ! " roept Gerdientj e .
„Het hangt er aan," zegt Opa.
Ja, het hangt er aan, met zijn kopje naar
beneden. En hoe hard het ook slingert, het kan
toch nog wel een apennootje openpikken . De
stukj es van de dop vliegen links en rechts . En
dan smelt het meesj e van de noot .
,,Is dat niet aardig2" vraagt Opa .
Gerdientje vindt het prachtig .
En kijk, daar komt al weerr een vogeltje aan .
16

.
Dat houdt meer van
de broodkruimels . Het
springt in bet huisj e en
eet zijn buikje vol .
,,Dat is een vinkje,"
zegt Opa .
Nu komt er ook nog
een zwarte vogel aan .
Die is groter dan de vink en hij beef t een gele
snavel . Hij pikt heel hard in de peer en schrokt
de stukken naar binnen. Nou, hij lust hem best,
boor, al is die peer een beetje rot!
,,Hoe beet die vogel, Opa
Maar Opa geeft geen antwoord .
IIij haalt een book uit de kast en geeft bet
aan Gerdientje . Het is een vogelboek . Er staan
wel honderd plaatjes in . Op elk plaatje staat
cen vogel . En er onder staat de iaaam .
,,Ziezo," zegt Opa, ,,zoek nu zelf maar uit,
hoe die zwarte vogel beet ."
o ja, dat is een leuk spelletje . Gerdientje zoekt
en zoekt .
,,Een merel!" roept ze ineens luid .
,,Een kerel ?" vraagt Grootmoe verschrikt . ,,Waar
is die kerel?" . . . .
En zij kijkt naar alle kanten uit bet raam .
Opa moet er hard om lachen . Gerdientje schatert mee . En die arme Grootmoe begrijpt er
nets van.
Maar Gerdientje legt bet haar uit .
Jaap en Gerd . III, 8e dr. -- 2
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„U verstond bet niet goed, Uruotmoe . Er is
geen kerel, boor ! Maar die zwarte vogel is een
merel . Dat staat bier in bet boek . "
Dan lacht Grootmoe ook .
En Opa zegt, dat Gerdientj e een kuappe meid is .
Er komen steeds nieuwe vogeltj es en als Gerdientj e alleen bun naam niet kan vinden, dan
helpt de boswachter haar wel . Zo leert ze vier
soorten meesj es kennen : koolmeesj es, zwartkopmeesj es, pimpelmeesj es en staartmeesj es . Een
grauwe lijster komt er ook . Die is ongeveer even
groot als de merel . En plotseling zit bet winterkoninkj e boven op bet huisj e . Dat is bet kleinste
van al de vogeltj es .
„Dit zijn allemaal standvogels," vertelt Opa .
„Zo heten ze, omdat ze bier moedig stand houden in de winter. Maar de vogels, die in de ryherfst
wegtrekken naar warme landen, hoe heten die a . ."
En dat weet Gerdientje wel

18

5. No g een merel .
Ze kijken weer nit . Maar er komen geen nieuwe
vogeltj es meer . Er komt wel een jorigen de tuin
in hollen . Zijn routs staat scheef en de sneeuw
vliegt van zijn klompen . Zo hard rent bij .
„Ha Jaap ! " roept Gerdientj e . „Grootmoeder,
daar komt Jaap aan ! "
J aap trekt zijn jas nit in de keuken . Dan komt
nij binnen . Zijn wangen zijn rood van de kou en
zijn ogen schitteren . En de sneeuw zit nog in zijn
kuif.
„Daar ben ik," zegt Jaap . „Dag meneer! . . . .
Dag juffrouw! Hallo, Gerdientj e, ben je al wat
beter2"
Jaap beef t ook wat meegebracht voor Ger~
dientje. Een boek van de meester . En een appel .
van zijn moeder.
„En dan heb ik flog wat ! " zegt Jaap .
Hij hondt een papieren zak in de hoogte . Daar
zit een gaatj e boven in . En in die zak beweegt
wat . wat zou bet zijn2 . . . .
„Het is een vogel," zegt Jaap . „Die is ook
een beetje ziek, net als jij . Daarom heb ik hem
meegebracht . lk heb hem gevonden bij ons huffs.
Hij zat in de sneeuw en bij kon niet goed meer
19

vliegen. Toen heb ik hem gepakt . Hij bloedde
ook een beet] e ."
Ze kijken allemaal in de zak .
„Nog een merel ! " roept Gerdientj e. „Grootmoe,
pas op, al' weer een zwarte kerel !"
Opa haalt de vogel voorzichtig nit de zak en
bekijkt hem van alle kanten .
„Een vleugel is stuk," zegt hij . „Hij is zeker
tegen een draad gevlogen . . . . Maar wij zullen
jon bier wel weer opknappen, boor, arme kerel,
dat beloof ik jon ."
Hij haalt een kooitje nit de schuur en doet
de merel er in . Hij geeft hem voer en water .
Dan zet hij de kooi voor bet raam.
Maar de merel zit stil en trenrig op bet stokj e .
Zijn linkervlengel hangt slap neer . En naar bet
voer en bet water kijkt hij niet eens .
„wacht maar," zegt Opa . „Dat komt later wel .
Hij moet eerst wennen aan zijn huisje ."
Jaap en Gerdientj e bekijken de plaatj es in bet
vogelboek . Ze zien ook weer een nieuw vogeltje
buiten. Nu is bet een roodborstj e. Jaap vindt de
naam in bet boek .
Maar opeens roept
hij : „0 kijk eens, die
kat wil vogels vangen ! . . . . Ga je weg,
lelijkerd! . . . . "
Ze kijken allemaal
naar buiten. De poes
20

komt aansluipen door de tuin . Ze klimt in de paal
van bet vogelhuisj e . En de vogeltj es in bet huisj e
merken er nog nets van .
„Opa, Opa, help ze toch ! " roept Gerdientj e bang.

En die Opa zit maar stil to lachen .
„Laat maar gaan, boor!" zegt hij rustig . „Ze
kan er toch niet bij ! "
En nu begrijpt Gerdientje, waarom er een stukje
gags om de paal moest .
21

Kijk, poes zit er al voor . Haar ogen f onkelen
van begeerte en haar staart slingert boos heen
en weer . Die lekkere vogeltj es, wat heef t ze er
zin in ! . . . . Maar flu kan ze gelukkig niet verder .
„Lekker mis, poes ! " lacht Jaap .
Poes zit nog een poosje begerig to kijken . Dan
laat ze zich maar weer zakken . Ze gaat weg en
haar staart hangt slap van teleurstelling .
„Piet, piet ! . . . . " zegt een meesj e, dat op de
schommel zit . En het is net, alsof het haar uitsliept.
Nu gaat Jaap ook weg . Het wordt al een
beet] e donkey.
„Ik kom morgen weer, " zegt Jaap . „Dan neem
ik mijn slee mee . Ben je dan al beter, Gerdientj e 2 Mag j e dan al buiten spelen ?"
„Morgen nog niet," zegt Grootmoe . „Maar het
duurt niet lang meer . "
„0, maar ik kom toch," zegt Jaap . „Ik kom
iedere dag, hoor ! Zo lang jij ziek bent, kom ik
j e gezelschap houden ."
Dan gaat hij de deur uit .
Hij holt weer door de sneeuw .
„Hallo !" roept hij flog.
„Jaap is een trouwe vriend," zegt Opa .
Dat vindt Gerdientj e ook .
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6. De brief .
Het is een dag later.
Nu sneeuwt het niet meer . En de lucht is niet
meer grijs . De lucht is blauw . En de zon schijnt
vrolijk . Maar de hele wijde wereld is wit .
De takken dragen een zware vracht . Op hat
dak van het vogelhuisje staat een sneeuw-torentje .
En alles schittert zo mooi in de zonneschijn .
Gerdientje zit weer voor het raam . Zij heeft
het druk. Zij moet weer nieuwe apennootjes rijgen.
Want de oude zijn al bijna allemaal op . Nu wil
zij lange slingers waken, de hele tuin door .
Voor haar, op de taf el, staat de kooi met de
zieke merel . Hij betert al wat . Hij heeft al van
het voer gegeten. En hij springt al heen en weer
op zijn stokje .
Hoor, en nu f luit hij ! . . Pat klinkt zo mooi ! . .
Hij heeft zeker, daar buiten, de andere merels
gezien .
Er zijn nu veel vogeltjes in de tuin . Mezen
23

en vinken, mussen en merels, roodborstj es en een
winterkoninkj e .
Ze weten het nu allemaal, dat de boswachter
voor hen zorgt . Hij beef t ook een bakj e water
bij bet vogelhuisje genet .
Kijk eens, wat is dat nu 2 . . . . Alle vogeltj es
vliegen verschrikt weg . Zou de poes er weer
aankomen2 . . . .
Neen, er komt iemand antlers . Een man met
een tas op zijn rug . En met blinkende koperen
knopen aan zijn jas .
„Grootmoe ! Grootmoe ! " roept Gerdientj e . „Daar
komt de postbode aan!" . . . .
Grootmoe is al bij de deur . Gerdientj e gluurt
om een hoekje . Wat haalt de postbode uit zijn
tas 2 . . . . Eerst een kraut en dan . . . . een brief
Ja, ook een brief .
„Wil je een kop j e kof f ie, postbode 2" vraagt
Grootmoe.
Maar de postbode heeft geen tijd . Hij moet
nog veel meer brieven en kranten wegbrengen.
En bij is al zo laat vandaag . Hij moppert op
de sneeuw. Dan gaat bij weg. En Grootmoe komt
blij de kamer binnen en houdt een dikke brief
omhoog .
„Hier is bij nu!" zegt zij .
„Uit Indie, Grootmoe 2"
Ja, dit is de brief, waar Gerdientje zo naar
verlangde . Zij mag hem zel f openmaken . Grootmoe net haar bril op .
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Er zitten twee brieven in de envelop. Een
voor Grootmoe en een voor Gerdientje . Ze lezen
tegelijk. Elk hun eigen brief.
„Nee maar, dat is heerlijk ! " roept Grootmoe
ineens .
„0, o, wat f ijn ! " juicht Gerdientje .
Grootmoe beef t tranen in de ogen . Maar bet
zijn geen tranen van verdriet ! Het komt door
de grote blijdschap . En Gerdientje lacht maar .
En zij springt wild door de kamer. De oude klok
dreunt er van .
Opa is in de schuur . Maar nu komt hij hard
aanlopen.
„wat gebeurt bier toch 2" vraagt hij verwonderd.
„Hier Opa, lees maar ! " roept Gerdientje.
Zij duvet Opa haar brief in de handen .
En Opa leest hardop
„Lieve kind je,
Je hebt zeker al een paar dagen uitgeke ken
naar deze brief. .haar nu is hij er toch .
En niu kunnen wij jon jets heel moois vertellen .
Je hebt een broert je gekregen . Hjj is nog heel
klein. En hjj beet W illem, net als O pa .

„Hoera !" roept Opa. Hij grijpt Gerdientje vast.
Hij pakt Grootmoe ook . En nu dansen ze met
hun drieen door de kamer . En die oude grijze
25

Opa doet zo dol als een jongen . De merel f laddert verschrikt door zijn kooi .
Maar dat duurt niet lang. Dan zitten ze weer
rustig bij elkaar en lezen de brieven verder. Ze
zijn zo dankbaar ! Ze zijn zo blij ! En ze hebben
zoveel to praten !
„De Vader in de hemel is goed voor ons,"
zegt Opa.
„Nou, vast wel ! " roept Gerdientje .
En Grootmoe knikt met tranen in haar ogen .
Gerdientje pakt de envelop . Ze wil haar brief
er weer in doen . Maar ineens glijdt er wat uit
op haar schoot . Het is een kiekj e . Daar staat
het broertje op . Een klein, blank kind] e in de
armen van een bruine vrouw .
Dit is kleine Wim met de baboe, staat er onder.
„Wat is een baboe, Opa 2"
„Dat is de vrouw, die Mammie helpt, om voor
broertje to zorgen," zegt Opa .
Ze kijken er lang naar . Gerdientje mag het
kiekj e bewaren. Ze zet het op de taf el voor het
raam. Dan kan ze haar broertje de hele dag zien .
Ze maakt gauw de apennootjes af . Ze prikt zich
twee keer in de vinger, zo haast zij zich . Want
flu wil ze gauw een lange brief naar Indie
schrijven .
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7 . Feest.

ills bet avond is, komt Jaap weer . Hij heeft
zijn slee meegenomen.
„Mag Gerdientj e al buiten spelen ? " roept hij
voor bet raam .
„Morgen ! " roept Gerdientj e . „Kom flu maar
gauw lnnen ! "
Ze springt hem al tegemoet voor de deur.
„Jaap
Jaap ! Raad eens wat ik gekregen
hebl . . . . "
Ja, hoe kan Jaap dat raden ?
„Ook een slee 6?" vraagt hij.
„Mis ! Veel mooier ! Een slee heb ik immers
al !"
„Een paar schaatsen2"
„Weer mis ! . . . . Het begint met een b!"
0, dan weet Jaap bet wel .
„Een boek natuurlijk," zegt hij .
En nog eens is bet mis .
„Wat is de tweede letter?" vraagt Jaap .
„Een r."
„Een br . . . . een br . . . . een hr
" zoekt
Jaap . . . .
„Een brief!" roept hij opeens .
„Ja, ook een brief," zegt Gerdientje . „Maar
ook nog lets antlers . Dat stood in die brief. En
jij hebt ook wat ik gekregen heb . . . . "
Neen boor, Jaap raadt bet niet .
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,,Geef je het op?"
Ja, Jaap geeft het op . Het is to moeilijk .
,,Een broertje!" roept O-erdieritje. ,,Nu heb ik
ook een broertje, net zo goed als jij!"
Non, dat vindt Jaap Ileuk .
Hij mag ook het kiekje zien .

/

,,Is hij niet lief, Jaap ?"
,,Ja," zegt Jaap . ,,Erg lief. Maar wat ziet j e
moeder er vreemd uit!"
Gerdientj e sehatert .
,,Jo," roept ze, ,,dat is mijn moeder niet! Dat
is de baboe! Dat is een brume vrouw uit dat
warme land!" . . . .
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„Is bet daar nu ook warm 2" vraagt Jaap .
,, lgt aar geen sneeuw2"
„Nee, daar sneeuwt bet nooit," zegt Gerdientje . „De zon schijnt daar altijd even beet ."
Nou, dan wil Jaap er nooit naar toe . Hij vindt
de sneeuw veel to fijn .
Opa plaagt de kinderen een beet] e . Hij vraagt
„Maar moeten jullie kleine Wim niet wat bramen gaan brengen 2 Op de slee of met een
vraehtrij der mee 2 . . En dan met de bus terug 2" . .
Jaap en Gerdientje kijken elkaar aan. Ze lachen
maar wat. En ze denken aan bun tocht naar de
stall . Toen bet broertje van Jaap pas geboren
was .
„Het zou wel fUn wezen," zucht Gerdientje .
,,Als bet maar kon! . . . . "
Grootmoe is even naar de keuken geweest . Nu
kornt zij veer binnen . Wat beef t zij daar 2
„Ja," zegt G rootnloe, ,,nu gaan we feest vieren . Lust je ooh wat, Jaap"
En clan krijgen ze elk een kop chocolademelk
en een groot stuk pruimentaart .
Of Jaap dat lust? Dat behoeft Grootmoe niet
to vragen .
Jaap zegt : ,, \Veet je, wat ik wou, Gerdientje ?"
,,Noel, wat dan ?"
„Ik won," zegt Jaap, „ik wou . . . . dat jij
elke dag een broertje kreeg ."
En hij neernt een grote hap van de pruimentaart .
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8.

Sneeuwpret.

Er is een heuveltje dicht bij Jaaps huffs . Daar
staat Jaap bovenop . En mast hem staat zijn slee .
„Aan de kant ! " schreeuwt Jaap . „Daar kom
ik, boor!"
Hij gaat op zijn see zitten . Hij duvet zich even
met zijn voeten af . En dan glijdt bij naar beneden . Speller, al speller ! . . . . In vliegende vaart
de heuvel af .
„En nou ik ! " roept Gerdientje . „Uit de weg,
boor!"
En kijk, Gerdientje durf t bet ook al . En ze
komt bijna net zo ver als Jaap .
Er zijn nog meer jorigens en meisj es : Kees
Verkuil en Nel van de slager, Wim van de
dominee en Toosj e, zijn zusj e . Die hebben allemaal
een slee . En nog meer kinderen staan er bij to
kijken .
„Nu allemaal achter elkaar ! " roept Jaap . „Wie
durft2 . . . . "
Vooruit, dat kan f ijn worden . Dat durven ze
natuurlijk allemaal .
Ze trekken bun sleden de heuvel op . Gerdientje
valt op haar news en glijdt een eind terug . De
baan is spiegelglad.
„Je moet er mast gaan lopen!" zegt Jaap .
„Door de losse sneeuw gaat bet beter ."
Dat doet Gerdientje . Zo komt ze veilig boven .
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Ze zetten bun sleden achter elkaar. Ze gaan
zitten .
„Laat mij er ook op ! Mij ook ! En mij ook !"
roepen de kinderen aan de karat .
Vooruit, op iedere slee twee . Dat kan best.
„Allemaal klaar °?" roept Jaap . „Daar gaan we,
boor!"
Daar gaan ze, lachend en schreeuwend, hoe
langer hoe harder .
Kees Verkuil zit voorop . Maar Kees stuurt
niet goed . De kop van zijn slee schiet in de losse
sneeuw . Zijn slee slaat om . En daar valt Keesj e
in de sneeuw.
Maar Jaap valt mee . En al de anderen ook .
Zes sleden botsen op elkaar . Twaalf kinderen
rollers de heuvel af. Maar ze lachen . Ze lachen
allemaal .
Neen, Jaap lacht niet! Jaap zit aan de karat
met de hand aan zijn hoof d . Daar beef t de slee
hem geraakt .
Maar Jaap built ook niet! Hij kan wel tegen
een stootj e . Hij bijt zijn tanden op elkaar .
De anderen komen om hem been staan .
„Heb je je pijn gedaan, Jaap 2 . . . . Is bet erg,
Jaap 2 . . . . "
„Nou, of bet pijn doet ! " denkt Jaap .
Maar dat zegt hij niet .
Jaap probeert to lachen. Het gaat wel moeilijk, maar bet lukt toch. En hij maakt ook nog
een grap j e . Hij zegt : „Mijn hoof d zit er nog op,
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boor! 't Is niks erg! Vooruit maar weer!" . . . .
„Er komt een bull op je hoof d ! " roept er een .
„Jo, wat een kanj er van een buil ! . . . . "
„Dat hindert ook niet ! " zegt Jaap.
Hij wrijft wat sneeuw op de bull . Dat is zo
lekker koel op die gloeiende plek . En hij trekt
zijn slee alweer naar boven .
Maar achter elkaar, dat doers ze niet meer .
Pat is toch to gevaarlijk .
Daar komt oude Gijs de weg langs .
„Toen ik jong -was," zegt Gijs, „toen durfde
ik op mijn bulk!"
„Doe bet dan nog eens, Gijs ! " roepen de . jongens.
Maar Gijs schudt zijn hoof d .
„Neen," zegt hij, „dat gaat nu niet meer . Maar
zittende kan ik bet nog best, wie zijn slee
mag 1k2„ . . . .
0, Gijs kan well zes sleden krij gen . Hij kiest
de grootste uit . En hens, Gijs kan bet nog, boor!
Zijn pet vliegt hem af, zo hard gaat hij
Alle kinderen hebben pret .
„Nu nog een keen, Gijs !" roepen ze . ,,Nit op
je bulk!"
„Nee," zegt Gijs, „doers jullie dat maar . Nu
ga ik naar de stall . Ik moet melken."
Gerdientj e brengt hem de pet terug .
Gijs zegt : „Zal je niet to lang bier blijven,
meisje2 En niet stil staan . . . . Je bent pas ziek
geweest ! "
Dat belooft Gerdientje .
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Dappere

asp.

Het spel gaat weer door. Jaap probeert het op
zijn buik . Het lukt best . Kees doet het hem na,
Maar Wim en de meisj es durven niet .
Opeens roept Wim : „Kijk eens, wie is dat
daarf" . . . .
Er staat een vreemde jongen aan de karat .
Niemand heef t hem aan zien komen. Zo druk
hadden ze het met hun spel .
Maar nu staat hij daar en kijkt stil toe . Wat
ziet die jongen er raar uit ! Zijn
jas is zo lang en zijn pet is zo
groot . Hij heef t zo'n grote zak
op zijn rug. En hij ziet er zo
bleek en armoedig nit . . . .
Hij heef t ook een dikke stok
in zijn hand. Daar leunt hij op.
Ze kijken nu allemaal
naar hem. Wim lacht hard .
„Hei jo," roept hij, ,,is
dat een pet van je vader?"
De jongen zegt niets .
„Hei zeg, waarom heb je
zo'n dikke stok2" vraagt
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een antler . „En waarom zie je er zo raar uit
"
Maar de jongen zegt flog nets.
„Hij heeft zijn tong verloren !" roept er een.
„Hij beeft de zak van zwarte Piet gevonden ! "
schreeuwt Wim .
Nu lachen ze allemaal . Nu roepen ze ook bijna
allemaal wat . Ze durven best, boor ! . . . . Want
die jongen kijkt zo bang en verlegen . 0 ja, ze
durven hem best to plagen en to bespotten .
En Wim durf t bet best van allemaal . Die
durf de niet op zijn buik de heuvel af. Maar hij
durf t de jongen wel een duw in zijn rug to geven,
dat hij bijna voorover valt . En dan rukt hij hem
de pet van bet hoof d en loopt er mee weg .
Maar dan is er een jongen, die niet lacht . Die
jongen bolt Wim achterna en hij is rood van
kwaadheid. Hij grijpt Wim vast . Hij trekt hem
de pet uit de handen .
En die jongen staat met zijn vuisten voor Wim
en zegt
„Flauwerd ! . . . . Plaag hem flu flog eens, als je
durft ! . . . . Hij mag daar best staan, boor! Als
je hem weer aanraakt, nou, dan zal ik je!"
Wie is die j ongen ? . . . .
Dat is Jaap.
Jaap heeft medelijden met die vreemde jongen .
Hij houdt wel van een grap . Maar niet van laff e
en gemene grappen.
Wim moppert .
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„Pas jij maar op je zelf !" zegt hij . „Jij met
je bult op je hoof d !"
„Pas jij maar op !" zegt Jaap . „Antlers zal
ik jon een bult slaan, die nog veal groter is ."
„Ja," roept Kees Verkuil . „En van mij kun
je er ook een krij gen . Dan heb je er twee ! "
Dan lachen ze allemaal . En niemand plaagt er
maar.
Jaap gaat naar de vreemde jongen toe .
„Hier is je pet," zegt hij . „Wil je eens op mijn
sleet . . . . "
„Graag," zegt de jongen .
Hij gaat met Jaap en de slee naar boven . En
dan schrikken ze allemaal . Want die jongeri
hinkt . Hij hinkt heel erg . En hij steunt op zijn
stok . Hij kan zonder die stok niet lopen . . . .
Ze worden er stil van . Maar als de jongen op
de slee zit, dan roepen ze : „Ha, die kan hat!"
Want hij glijdt als de wind de heuvel of ! E 1
hij duvet zich flog af, met zijn stok . Hij komt
veal verder dan de anderen .
Dan komt er juist een kar aan over de wag .
Twee grote honden trekken er voor . Een man
loopt er achter . En die man roept : „Kom Polleke, we moeten naar huffs, j ong !"
PoUeke heat hij dus !
De jongen brengt Jaap zijn slee terug .
„Wel bedankt," zegt hij zacht . En hij kijkt
zo dankbaar .
Maar dan hinkt hij wag naar de kar . De man
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tilt hem er op . Hij legt ook nog een paar lege
zakken over zijn voeten . En dan rijdt de kar
weer verder.
„Het is een voddenman !" roept Wim. „Ba, zo'n
jongen van een voddenman ! Mooi hoor, om die
op je slee to laten ! "
„Ik heb hem er liever op dan jou," zegt Jaap .
Het spel is flu niet leuk meer . Het wordt ook
al avond . Jaap ziet, dat Gerdientj e aan de karat
staat. Zij ziet een beet] e wit.
„Ben je koud2" vraagt Jaap .
„Ja, zegt Gerdientje. „Ik ril."
„Dan gaan we gauw naar huffs," zegt Jaap .
„Je mag niet stil staan. Kom maar gauw. "
En semen trekken ze weg . Elk met hun slee .
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10. In de stal .
Jaap en G-erdientje komen bij huffs .
Door de kleine ruitj es van de stal schijnt een
beet] a licht.
„Ze zijn nog aan het melken," zegt Jaap . ,,G-a
je mee in de stall"
Dat doet G-erdientj a graag. Want bet is zo
leuk in de stal . En bet is er altijd zo lekker
warm .
Ze bergen hun sleden in de schuur . Daar staat
ook de grote arreslee. Die is al heel oud . Die
was er al, toen vader zo groot was als Jaap .
Dan gaan ze de stal in . Het licht is er al aan.
De koeien staan op een lange rij . Ze kauwen
allemaal . En ze kijken de kinderen aan met hun
goede grote ogee . Maar anders is en niemand to
zien.
Maar, boor!
. Sjiep-sjiep-sjiep ! gaat bet .
Sjiep-sjiep-sjiep ! . . . . Op twee plaatsen, voor en
achter in de stal .
Dat doen Vader en G-ijs . Ze zitten elk op een
laag stoeltj a bij een kae .
Sjiep-sjiep-sjiep ! . . . . Zo spuiten ze de melk
in de emmer .
G-erdientje draait aan bet knopje bij de deur .
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Het wordt donkey. En dadelijk roepen twee bromstemmen : „Hei daar, wie doet dat ? . . . . Doe dat
licht eens aan ! "
Maar nu kan Gerdientje het knopj a niet meer
vinden . Jaap moet haar helpers . Knip, zegt het .
En dan wordt het weer licht .

„Deugnieten !" roept Vader. Maar ze horen
wel, dat hij niet boos is .
„Gerdientje," roept Gijs, „wil je nog eens
melken~"
o ja, Gerdientje wil best . Ze loopt met Jaap
voor de koeien langs . Ze hebben allemaal namen.
Gerdientje aait ze over de kop .
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„Dag Blaarkop," zegt ze . „Dag • Goudhoren,
dag Bontj e en dag Rooie . Dag beste, lieve
Zwartkop . "
Zwartkop is de makste koe . Die mag Gerdientj e melken . Ze beef t bet al vaak geprobeerd .
Maar bet lukt haar nooit . En nu gaat bet weer
niet . Gerdientj e doet erg haar best, maar er komt
geen druppel melk .
Gij s lacht er om.
„Je moet maar veel dikke boterhammen eten,"
zegt hij . „Boterhammen met spek . Dan zal je
nog best een flinke boerenmeid worden ."
Nu mag Jaap ook even proberen . Die kan bet
al een beet] e. Gerdientj a gaat eens bij bet kalfj e
kijken . Dat staat achteraan in de stal . Het is zo
lief. Maar als je bet de hand toesteekt, dan
zuigt bet er op .
Dan kijkt ze ook even bij de konijnen van Jaap .
Hun hok staat in bet hoekj e van de stal . Er zijn
drie konijnen : een zwart, een grij s en een wit .
Maar bet witte is bet monist . En dat beef t een
zwart vlekje op de news .
Vader loopt met een emmer vol melk de stal
uit . De kinderen lopen mee . Vader giet de melk
door een zeef in de bus . Die bus vol melk gaat
naar de f abriek . Daar makers ze er kaas en boter
van .
In de kamer is Moeder . Zij zit to naaien . En
Zus is er ook . Die speelt met haar pop . En
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broertj e Jan ligt to spartelen en to prates iii
zljn wleg .
„Da-da! . . . . Poette . . . . poette . . . . ta!" zegt
kleine Jan .
Ze spelen een poosje met hem . Hij is zo lief
en hij wordt al zo funk .
Maar Gerdientje moet naar huffs .
Jaap vraagt : „Moeder, mag ik Gerdientje nog
even wegbrengen "
„Dat is goed," zegt Moeder. ,,En vraag dan
meteen, of Gerdientj e bij ons bet kerstf eest mag
komen vieren . En of haar Opa en Grootme dan
ook meekomen . Het duurt maar twee dagen
meer ! " . . . .
Vader komt juist binnen . Hij zegt : „Ja, vraag
dat maar, Jaap . En dan gaan we ze samen hales
in de oude arreslee ."
0 ja, dat zal f ijn worden ! Ze gaan gauw . Moeder geef t ze elk een dikke appel mee .
„Vlug terug komen ! " roept Moeder flog.
„Ja Moeder ! " roept Jaap .
En hij houdt woord . Hij is vlug terug .
„Ze komen, boor!" roept hij . „Allemaal ! . . . .
En ik mag morgen met Gerdientje een kerstboom hales uit bet bos ! "
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11 .

In bet bos .

Het is stil in het bos, heel stil . . . .
Er zingt geen vogeltje. Er kraakt geen takje .
Want de meeste vogels zijn weg naar bet warme
Zuiden . En de eekhoorntj es en de andere bosdieren zitten weggedoken in hun warme nestjes .
De struiken zijn bedekt met sneeuw. De takken
van de grote bomen dragen een zware vracht .
En op de grond is een witte deken uitgespreid .
Onder die sneeuwdeken slapen de zaadjes en de
planten, tot de voorj aarszon ze wekkenn zal .
De hele wereld is wit . En door die stille witte
wereld gaan twee kinderen met een slee . Het zijn
Jaap en Gerdientj e. Ze gaan de kerstboom halen .
Met de grote slee van Opa .
Opa beef t gezegd : „Je moet eerst de grote
laan aflopen, de plas voorbij . Dan moet je bet
eerste laantj a links ingaan. En dan bet eerste
laantj e rechts . . . . Aan bet eind van dat laantj e,
daar ben ik aan bet werk. En daar groeien ook
de mooiste kerstbomen .
En nu lopen ze bier . Ze zijn al een heel eind
van huffs . De grote plas zien ze al. En aan hun
rechterhand zien ze een zijlaantje . Gerdientje wil
de slee er in draaien . Maar Jaap houdt haar
tegen .
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„Daar

moeten we niet been ! " zegt Jaap.
„Jawel, " zegt Gerdientje . „Het eerste laantj e
rechts . "
„Neen boor, bet eerste laantje links," zegt Jaap .
Gerdientje steekt haar vinger op .
„floor dan," zegt ze, „ik boor Opa, heel in
de verte !"
Ze luisteren . Ja heirs, ze horen kloppen in
bet bos .
„Opa hakt zeker een boom om," zegt Gerdientje . ,, om maar. "
En dan lopen ze samen bet laantje in .
Het laantje is smal en krom . En heel erg lang .
De kinderen lopen ver, maar ze zien Opa niet .
En bet kloppen horen ze nu ook niet meer . Gerdientj e beef t zich vast ver. gist . Het eerste laantj e
links hadden ze moeten hebben .
„Zullen we teruggaan 2" vraagt Jaap .
„Nog een bocht om," zegt Gerdientje .
Ze lopen nog een eindje verder . En dan schrikken ze . Want door de bomen schemert licht . Ze
zijn bijna aan bet eind van bet bos . En nog hebben ze Opa niet gezien .
Aan de rand van bet bos staat wel een huisje .
Het is oud en klein en scheef gezakt . En bij dat
huisje staat een grote bruine bond . Die kijkt
naar de kinderen met zijn kop omhoog . En dan
komt bij blaf f end aanrennen .
Gerdientje wordt bang . Jaap niet . Jaap zegt
„Honden, die blaf f en, b2jten niet, boor!" . . . .
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Maar opeens komt er flog een bond nit bet
bos springen . Al weer zo'n grote ! Maar deze is
zwart .
Nn staat de een voor de slee to blaf f en . En de
antler staat er achter. De kinderen knnnen nergens meer been .
„Ga weg !" roept Jaap . „Koest Bello
Stil
Sultan! . . . . Vooruit Bruno, gauw naar de bags!
Vooruit, schiet op!"
En Jaap wijst streng met zijn vinger naar bet
huisje .
Maar de honden luisteren niet. Ze grommen en
blaf f en . En ze doen geen stag opzij . Hoe zal dat
flog aflopen met die twee bone dieren 2
Gerdientj e begint to huilen.
Maar Jaap gaat voor haar staan. Hij trekt
zijn klomp nit . Hij zegt dapper ; „Stil maar
. Als ze je bijten willen, dan zal ik ze
boor!
wel ! "
Maar Jaap is toch ook wel erg wit om zijn
news .

12.

De wonderslee.

Bij het huffs j e fluit iemand op zijn vingers,
heel hard. En meteen rennen de honden weg,
allebei .
„Gelukkig ! " zucht Gerdientj e . „Nu gaan wi,
gauw terug, he Jaap ?"
Maar wie roept daar op bet laantje` . . . . En
wie springt daar zo raar door de sneeuw ? . . . .
Hij steunt op een dikke stole . En hij beef t zo'n
grote pet op .
Is dat . . . . is dat die vreemde j ongen niet . . . .
Polleke ? . . . .
„Hallo ! " zegt hij . ,,Was je bang voor de honden? Ze doers niks, hoor ! Ze wilden alleen maar
wat spelen ."
„Ik was helemaal niet bang," zegt Jaap.
,, oon jij daar? '
.Jaap wijst op bet huisje .
„Ja," zegt Polleke . „Maar nog niet lang,
hoor ! . . . . Een paar weken geleden pas zijn we
bier gekomen. wil je mijn slee eens zien ? . . . .
Ik heb een slee getimm.erd ."
Ja, dat willen ze wel . Ze vergeten de kerstboom, die ze halen zouden . Ze laten bun eigen
slee staan en lopen net de jongen mee .
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Bij de deur van bet huisj a staat een vrouw
to kijken.
„Moeder ! " roept Polleke, „dat is nou die jongen, die n4jn pet terug heef t gegeven . En hij
beet Jaap ."
„Dat is fijn," zegt de vrouw . „Je bent een
flinks, dappere jongen, Jaap . Lust je wel een
klontj e ~"
Jaap knikt . Hij heef t een kleur gekregen . Hij
wordt een beet] e verlegen, doordat de moeder van
Polleke hem prijst .
De vrouw haalt drie klontjes . Dan gaat ze
weer naar binnen .
„Kijk," zegt Polleke, „bier is mijn slee . Ik
heb hens net klaar ."
Achter bet huisj e staat een kist . Een grote,
platte kist met twee balkjes er onder . Er is een
bankje in getimmerd . De hamer ligt er nog bij
en de nijptang ook .
„Heb je dat zelf gedaan 2" vraagt Jaap . „Nou,
dat is knap, boor ! . . . . Maar waar most je nou
duwen 2"
„Ik duw hem niet," zegt Polleke . „Ik span
de honden er voor ."
„De honden' . . . . "
„Ja zeker ! Wil je bet zien' . . . . Cora, .
bier!
Max, kom ! . . . . "
De honden springen al om hem been . Een
gaat tegen hem op staan . Dan is hij net zo groot
als Polleke zelf.. Maar die jongen lacht er om.
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Hij hinkt naar de schuur en haalt bet tuig. Hij
doet bet de honden aan en ze laten zich gehoorzaam helpen . Polleke maakt bet tuig vast aan
een grote hack, voor aan de slee .
Hij beef t ook een lang touw . Dat knoopt hij
aan de halsbanden.
„Dat, zijn de leidsels," zegt hij .
Dan klimt hij in de slee . Hij zit op bet bank] e
als een boer, die twee paarden ment .
„Vooruit ! " zegt Polleke . De honden blaf fen
hard . En char gaat liet . Eerst bet erf af, . . . .
dan met een bong bet laantj e in . Hoe langer hoe
speller gaat bet . Polleke verdwijnt om de bocht.
0, Jaaps ogen schitteren ! Zo'n mooie slee heeft
hij nog pooh gezien! . . . .
Hoor, char komt hij. al weer ! . . . . De honden
blaf f en hard. En char stuff t hij de bocht om.
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Jaap en Gerdientje gaan gauw aan de kant
staan.
,,Ho!" zegt Polleke .
En dan staat de slee stil .
„Wil je ook eens Q"
„Nou, graag ! " zegt Jaap .
En dan stapt Jaap in de `slee . De honden willen eerst niet lopen . Ze kijken wantrouwend achterom naar Jaap . Maar Polleke jaagt ze voort en
als hun baasje het zegt, dan willen ze wel .
Daar gaat Jaap . . . .
De sneeuw stuift op .
De honden rennen, wat ze kunnen .
En Jaap zit op het bank] a als een koetsier
op de bok.
Gerdientj e mag er ook eens in. Maar ze durft
niet alleen . Met Polleke samen wel . Het kan best .
De slee is ruim genoeg. En de honden kunnen
ze wel trekken.
0, het gaat heerlijk !
Het gaat prachtig !
Zo'n slee is het mooiste van alles
Het is een wonderslee! . . . .
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13. Is Polieke dour?
Opeens zegt Gerdientj e : „Jaap, wij moeten
weg, boor!
Jaap schrikt op . Hij had helemaal vergeten,
waar ze been moesten .
Maar nu denkt hij er weer aan . Ja, ze moeten
nu weg. 't Is wel jammer ! . . . .
„Wij gaan een kerstboom halen," vertelt Jaap
vrolijk .
„Een kerstboom 2 . . . . Wat is dat ` " vraagt
Polleke .
„W eet je dat niet 2" zegt Gerdientj e . „Dat is
een denneboom. Die zetten we in de kamer . En
dan gaan we hem versieren met kaarsjes en stingers . En als bet dan kerstf eest is, dan steken
wij 's avonds de kaarsjes aan . . . . Dat is zo mooi,
Ja, dat gelooft Polleke wet . Maar nu wit hij
nog meer moeten .
Hij vraagt : „Waarom vi eren jul1ie dan f eest Q . . .
Is er dan iemand jarig?" . . . .
Jaap en Gerdientj e zijn heel verwonderd . Wil
Polleke sours een grapj e waken?
Jaap zegt : „Wet nee, jongt . . . . Op kerstf eest denken we er toch aan, dat Jezus geboren is!"
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En nu schrikken ze heus . Want Polleke zegt
langzaam : „Jezus 2 . . . . Wie is dat 2 . . . . Daar heb
ik nog nooit van gehoord . "
Jaap kijkt Gerdientj e aan . En Gerdientj e kijkt
Jaap aan. Ze moeten eerst niet, moat ze zeggen
moeten . Wat is die Polleke dom ! . . . .
Jaap zegt : ,,Och jo, dat weet je toch wel ! "
Maar Polleke schudt het hoof d .
„Vertel het me eens," vraagt hij .
En Gerdientje zegt : „Jezus is de Zoon van
God. Hij woonde eerst in de hemel . Maar toen
is Hij op aarde gekomen, om de mensen gelukkig
to waken . . . . "
,,O," zegt Polleke .
Maar hij begrijpt er niet veel van. Dat kun
je wel aan hem zien .
Maar nu moeten ze toch heus weg .
„Dag Polleke ! "
„Daag ! " zegt Polleke .
Hij staat stil to denken. En hij kijkt de kinderen na, zover hij kan . . . .
Ze lopen funk door.
Jaap zegt : „moat raar, he 2 . . . . Hij moist niet
eens, wie Jezus was!"
„Ja," zegt Gerdientje. „Maar wij hebben het
hem verteld . . . . "
En opeens grijpt ze Jaap bij zijn arm en haar
ogee schitteren .
„0 Jaap," zegt ze, „nu zijn wij ook zendelin51

gen, he 2 . . . . Net als mijn vader in Indie ! Want
w2j hebben ook aan iemand van Jezus verteld !" . . . .
„Ja, " zegt Jaap . ,,Maar jouw vader zal het
wel beter kunnen . . . . "
Eu dan praten ze niet veel meer . Want ze
hebben zoveel to denken .
Ze komen weer op de grote lawn . Dan gaan
ze een zijlaantj e links in . Dan weer een rechts . .
En zie, daar staat Opa al uit to kijken ! . . Daar
zijn ook mannen aan het werk . Die hebben een
grote boom gekapt . Nu slaan ze er de takken af .
De bijlslagen klinken door het bos .
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„Wat kom je laat ! " zegt Opa . „Ik was al
bang, dat jullie verdwaald zouden zijn ."
Dan vertellen ze alles van Polleke .
„Weet je, wat we doen moesten 2" vraagt Opa .
,,We moesten hem maar op bet kerstf eest vragen . Als Jaaps vader en moeder bet ook goed
vin en. "
Ja, dat zou leuk zijn !
Opa beef t al een boompj e klaar genet. Hij
legt bet op de slee .
En dan gaat hij met de kinderen mee . Ze
duwen met bun drieen de slee naar bet huffs van
Jaap. Daar wordt bet kerstboompje in de . kamer
genet .
Ha, nu is bet net, of bet al een beetje kerstfeest is .
„Morgen gaan we hem versieren," zegt Moeder . „En overmorgen . . . . "
Ja, dan is bet feest . Dan zullen de kaarsjes
branden .
„Mag Polleke dan ook komen, Moeder 2"
En als moeder alles gehoord beef t, zegt ze
„Dat is goed, boor! Ga bet morgen maar vragen . En laat zijn vader en moeder ook maar
meekomen, als ze zin hebben. Het huffs is groot
genoeg ."
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14,

a durft niet !"

Er gaat een troepje kinderen door bet stille
witte bos .
Jaap en Gerdientje lopen voorop . Zij weten
de weg door bet bos . Ze gaan naar Polleke toe .
Ze gaan hem vragen, of bij bij Jaap op bet
kerstf eest komt .
Fn al die anderen wilden graag mee . Kees
Verkuil en Nel en Toosje, Wim van de dominee
en nog veel meer. Want Jaap beef t ze verteld
van Polleke en van zijn mooie slee . En die slee,
die wonderslee, die wilden ze allemaal zien !
Het is erg koud . De wind is Oost en bet beef t
vannacht hard gevroren . Maar de kinderen zijn
niet bang voor de kou . Ze hebben warme jassen
aan . Ze hebben dikke dassen om . Ze vinden de
kou juist fjn!
Z
Laat bet maar vriezen, boor ! . . . . Dan komt
er ijs . Dan kunnen ze schaatsenrijden .
Ze komen bij de grote pas . Daar waait bet
zo hard .' De wind jaagt recht op ze aan . Hij
blaast ze in bun gezicht en bun wangen worden
rood . Hij bijt ze in bun neuzen en die neuzen
worden blauw. Maar ze lachen toch !
En Wim van de dominee rent ineens vooruit .
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„IJs ! " roept hij . „Kom jorigens, ijs ! . . . . Zullen we zien, of bet houden kan 2"
Ze rennen allemaal mee naar de kant . Kees
vindt een groot stuk bout en gooit bet op bet us.

Maar bet gaat er niet door! Het glijdt naar bet
midden van de Alas . Daar blijft bet liggen .
wim vindt een stuk, dat nog groter , is. Een,
. . . Het komt neer
twee, hup, daar gaat bet!
met een harde boas en een grote ster springt in
.
boor!
bet ijs . Maar bet gaat er flog niet door,
En nu proberen alle jongens, hoe sterk bet ijs
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al is. De een gooit er een steep op . De antler
stampt er op met zijn voet. En Wim durft bet
best . Die loopt er al op, dicht langs de karat.
Maar Jaap staat er bij en doet niets . 0, hij wil
wel graag meedoen ! Hij wil zo graag ook eens
stampen op bet ijs . Of ook een paar stapjes doen
langs de karat . Maar Jaap durft het niet . En hij
wil bet ook niet .
Want Vader heef t gezegd : „Jaap, je komt nog
niet op bet ijs, boor! . . . . Je zet nog geen voet
op bet ijs !"
En dat heef t Jaap beloof d .
Ja, z6 zei Vader bet : „Geen voet op bet ijs
"
Dus ook niet even stampen? Ook' niet proberen,
of bet al sterk genoeg is? . . . .
Kijk, nu 'lopen er al meer jongens op
„Kom Jaap," roepen ze, „kom 66k bier ! . . . .
Het kan al best houden, boor!"
En Wim van de dominee danst op bet ijs
en plaagt : „Ha, Jaap durf t niet ! . . . .Jaap durf t
niet ! . . . . Jaap blijf t bij de meisj es ! "
Krak . . . . krak ! . . . . zegt bet ijs onder zijn
voeten.
Wim schrikt er van . Hij vliegt paar de karat .
Hij is ineens stil . En alle jongens lachen hem uit.
Jaap lacht ook mee . Maar Jaap wordt toch
ook een beet] e verlegen.
„Ik durf best!" zegt Jaap . „Maar ik mag niet
van mijn Vader. En daarom doe ik bet niet."
„Jij bent bang," zegt Wim .
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Maar nu wordt Jaap kwaad.
,,Bang" roept hij . „Ik ben helemaal niet bang !
Maar het ijs is nog niet sterk! wedden, dat ik er
doortrap met mijn klomp 2"
„Vast niet !" roept wim. „Doe het dan eens !"
Jaap zit al aan de karat .
,,been voet op het ijs ! . . . . " zei Vader.
Maar dit hindert toch niet 2 . . . . Jaap past
immers wel op
Jaap trapt zo hard hij kan . Het ijs kraakt .
De klomp kraakt ook . Maar de klomp is toch
het sterkst .
„Nog een keer !" roept Jaap . „Pas op, hoor !
Daar gaat ie ! . . . . "
Hij trapt toe . En dan gebeurt het ongeluk .
Jaaps klomp vliegt van zijn voet . Zijn klomp
glijdt over het gladde ijs . . . . verder . . . . al verder . . . . tot midden op de plas .
„Dar gaat ie !" schatert wim.
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15 . Het on eluk .
Aan de rand van het bos zit een jongen in
een slee . En twee grote honden staan er voor
en grommen zacht.
Het is Polleke .
Hij was aan het sleden in het bos . Toen hoorde
hij zoveel stemmen in die stille, wine wereld . En
toen is hij er op of gegaan in zijn slee .
Nu ziet hij de vrolijke troep bij de plas . Maar
hij durf t niet verder . Polleke is een beet] e
bang voor al die vreemde kinderen .
En daarom zit hij hier maar stil to kijken.
Hij kan alles zien, wat ze doen. Maar hem zien
de jongens en meisj es niet .
Jaap staat in de sneeuw, op een klomp en
een kous . En zijn andere kloinp ligt op het ijs,
ver van de kant .
Wim lacht. Hij danst van de pret . Maar Jaap
lacht niet . En de andere jongens lachen ook niet .
Want als je je kiomp kwijt bent, dat is erg! . . .
„Nou moet Jaap toch het ijs op!" roept Wim .
„Ha . . . . ha
Non moet hij toch het ijs op .
Maar Jaap durf t niet ! Ha, hij durf t niet ! . . . . "
Kees Verkuil geeft Wim een duw .
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„Hou je mood ! " zegt Kees . „Haal jj
2hem
dan ! Jij durf t immers zei f zo goed ! "
Kees heeft medelijden met Jaap . Jaap kijkt
zo bang en zo verdrietig . En de jongens willen
Jaap ook wel graag helpers . Maar niemand weet
raad.
„Last hem maar liggen, Jaap !" zegt Gerdientj e. „Wij zijn al dicht bij Polleke . En daar leers
j e wel een andere klomp . . . . "
„Ja, kom maar Jaap," zegt Kees Verkuil . „Ga
maar hinken ! Ik zal je wel steunen, boor !" . . . .
Maar Jaap kan zijn klomp toch niet laten liggen ! . . . . Want wat zal Vader dan zeggen, als
bij thuiskomt L . . .
Vader zal zo boos zijn ! Hij zal zeggen
„Jaap, je bent een ongehoorzame jongen . Ik
meende, dat ik je vertrouwen kon . Maar je valt
mij tegen, Jaap ! "
En Jaap zal straf krij gen . Dat is vast .
0 neen, Jaap durf t niet naar huffs zonder die
klomp. Vader mag er nets van weten, wat er
ge eur is . . . .
„Jaap, kom nou mee," roept Gerdientje .
Maar Jaap blijft nog staan.
„Zou ik bet wagers?" denkt bij . ,,Wim is er
ook zo ver op geweest . . . .
Jaap stapt voorzichtig op bet ijs . Hij doet een
paar kleine stapjes .
„0 Jaap, Jaap !" roept Gerdientje. „Blijf toch
. Pas toch op!"
bier!
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Maar het ijs kraakt niet eens . Jaap zegt nets
en hij gaat toch vender . Op een klomp en een
kous schuif elt hij voort . En hij komt al dicht bij
de klomp .
Het is heel stil geworden aan de kant . Maar
Gerdientj e staat to springen van angst .
„Jaap ! " smeekt ze, „kom terug, Jaap ! " . . . .
Jaap kijkt even om . „Ik kom zo, " roept hij .
„Ik heb hem al haast ! "

„Krak !" zegt het ijs. En een grote scheur
springt er dwars door heen . Het water komt er
door .
Jaap staat verschrikt stil . Zijn hart begint to
bonzen . Maar moet hij nil teruggaan 2 Nu hij er
bijna is 2 . . . .
Jaap doet nog een paar stapjes, heel voorzichtig . . . .
„Ik heb hem!" juicht hij dan .
Ja, hij heef t zijn klomp to pakken . Hij trekt
hem gauw aan .
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,, oera ! . . . . Hoera ! " roepen de jongens.
En 1111 komt Jaap terug . Hij is zo blij ! Hij
kan wel dansen van blijdschap .
Maar hij is nog niet aan de kant
En dat
vergeet Jaap .
„Pas op, Jaap ! Voorzichtig nou !" . . . .
Maar Jaap is niet voorzichtig . Hij loopt to
vlug . Hij glijdt uit . Hij valt met een zware boas
op het ijs . . . .
„Krrrak !" zegt het ijs .
„0 Jaap, pas op!" gilt Gerdientj e .
Maar het is to laat .
Jaap spartelt al in het koude water .
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16. Polleke durft .
Er is een donkey gat in bet ijs . En in dat gat
is Jaaps hoof d alleen maar boven . Zijn handers
klemmen zich vast aan bet ijs . Zijn ogee zijn
groot en wild van angst .
„Help ! . . . .Help me toch ! " kreunt Jaap .
„Help
Help!" schreeuwen ze allemaal.
Gerdientje loopt langs de karat en built en
wringt haar handers . Maar dat helpt niet .
En een jongen komt aandragen met een tak .
Maar die is veel to kort. Dat helpt ook niet .
Kees doet een paar stappen op bet ijs . Maar
hij durf t niet verder . En wim is weggelopen
en staat in bet bos to schreeuwen .
Ze lopen door elkaar op de karat in grote angst .
,,Help!" built Jaap .
,,Help . . . . help!" schreeuwen ze allemaal .
En niemand is er, die helpers kan .
Maar opeens blaff en er honden, schor en woest .
Die komen hard aanrennen over de sneeuw . Achter die honden slingert een slee . En in the slee
zit Polleke, als een koetsier op de bok .
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„Hou j e vast, Jaap ! " roept Polleke.
De slee staat stil . Polleke klimt er uit en hinkt
vlug naar het ijs . 0, kijk eens, hzj durft wel ! . . .
Hij 166pt niet over het ijs ! . . . . Hij kruipt er op,
met zijn dikke stole in de hand . . . .
Hij steekt Jaap zijn stole toe.
„Hou vast, Jaap!" roept hij . „Hou vast, hoor!"
0 ja, Jaap houdt wel vast . En Polleke probeert hem op het ijs to trekken .

Maar het gaat niet !
Jaap is zo zwaar en het ijs is zo glad . Polleke
glijdt bijna zel f in het gat.
„Help me dan toch ! " schreeuwt Polleke naar
de karat. „Toe dan toch ! (rijp mijn benen vast!" . . .
En zie, dan is er een, die 66k durft. En dat is
ge en jongen. Dat is . . . . Gerdientjet . . . .
Gerdientje kruipt ook op het ijs en grijpt een
been van Polleke. Dan trekken ze samen.
En nu lukt het ! . . . .
Jaap krijgt een knie op het ijs . . . . Nog een !
Een druipende Jaap kruipt met Polleke en (erdientj e naar de karat .
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Gelukkig ! Hij is er ! . . . . Jaap is gered ! . . . .
Hij is doodsbleek en hij bibbert van kou en van
angst . Maar hij is er toch ! . . . . Alle kinderen
dansen om hem heen. De honden blaf f en .
Maar Polleke zegt : „Je moet . naar huffs, Jaap !
Dadelijk ! Vooruit, gauw in mijn slee !" . . . .
En daar gaan ze ! . . . . Twee jongens in de
slee, een natte en een droge .
Twee blaf f ende honden er voor . En een wilde
troep kinderen schreeuwend er achteraan . . . .
De plas blijf t eenzaam achter . Het wordt er
weer rustig en stil . Maar de mooie blanke sneeuw
aan de kant is vertrapt door een heleboel voeten .
In het mooie gladde ijs is een donkey gat . En
in dat gat . . . . in het donkere water, drijft een
klomp . . . .
Arme Jaap !
Nu komt hij toch nog op een klomp thuis ! . . . .
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17. Thuis .
$et is stil in huffs . Vader is naar bet dorp .
Gijs is in de stal, bij de koeien . Moeder en Zus
zijn in de kamer.
Moeder zit bij de taf el. Zij stopt kousen . Zus
kruipt op de vloer en speelt zoet met haar
blokken.
En dan zijn er nog twee : Broertj e en Puk .
Maar die slapen.
Broertj e Jan in de warme wieg . En de kleine
hoed voor de warme kachel, met zijn kop op de
voorpootj es .
De klok tikt . En Zusje praat . Maar anders
boor je nets .
Maar opeens, wat is dat voor een lawaai 2
waarom schreeuwen daar buiten die kinderen zo
hard . . . .
Puk vliegt op en blaf t . Broertj e wordt ook
wakker en begint to huilen . Moeder staat op en
kijkt door bet raam .
0, kijk eens, wat een vreemde optocht is dat ! . . .
Daar komt een slee aan . Twee grote honden
trekken er voor, een bruine en een zwarte . Twee
jongens zitten er in . Een troep kinderen draaft
Jaap en Gerd . III, 8e dr . r-- 5
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er achteraan . Die hele troep houdt stil voor
de deur . En the ene ongen, the zo bleek ziet, . .
is dat . . . . Jaap 2 . . . .
Moeder schrikt . Ze loopt vlug naar buiten . Ja,
het is Jaap, die uit de slee klimt . Het is Jaap,
die voor haar staat : kletsnat en bibberend en
stij f van de kou ! . . . .
.
,,M
. m . . moeder ! " . . . , stottert Jaap. „Ik . . 1k . .
ik . . . ."
„Ja, ja," zegt Moeder, „ik begrijp het al . Kom
maar gauw in hues
. . .!'
Ze trekt Jaap naar binnen . Gerdientje gaat
ook mee. De slee glijdt al weer weg . En alle
kinderen hollen weer lachend en schreeuwend
mee. De deur gaat dicht .
Moeder neemt Jaap mee naar de keuken . Daar
wordt hij vlug uitgekleed . Zijn jas is stiff bevroren . Zijn lichaam is blauw en paars van de
kou .
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„Kind, kind," zegt Moeder verdrietig, „hoe
komt dat toch ~? . . . . Als je daar maar niet ziek
van wordt!" . . . .
Maar Jaap kan nets zeggen, zo rut hij .
Moeder wrijf t zijn lichaam droog met warme
doeken . Zij trekt hem schone onderkleren aan .
Dan stopt ze hem gauw in bed en trekt de
dekens omhoog tot aan zijn kin .
En daar ligt hij clan. Hij rut. Hij klappertandt . Hij is zo koud als een steep .
Maar daar ligt hij veilig .
Als Moeder weer in de kamer komt . . . . kijk,
daar is Gerdientje nog . Zij staat bij de wieg .
Zij speelt met broertj e . En broertj e huilt niet
meer.
Nu moet ze alles vertellen. Vader komt ook
juist thuis . Die weet er nog nets van, dat Jaap
door het ijs is gezakt .
Gerdientje vertelt alles eerlijk . Maar ze zorgt
toch goed voor Jaap .
„Hij kon het niet zo erg helpers," zegt ze .
„Hens niet ! . . . . Eerst wou hij er niet op . Hij
zei : „Ik mag niet van mijn vader ." Maar toen
vloog zijn klomp er op . . . ."
Maar Vader zegt streng : „Hij kon het wel
helpers . Hij had helemaal niet bij het ijs moeten
komen ! Dan was hij zijn klomp ook net kwijt
geraakt . Dan was hij funk en gehoorzaam geweest !"
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Dan durf t Gerdientj e niets meer to zeggen .
Het water kookt . Moeder maakt een warme
kruik voor Jaap . Ze schenkt ook een gas warme
melk voor hem in . Gerdientje en Zus krijgen
ook een kop j e.
„Wil jij de kruik naar Jaap brengen, Vader?"
vraagt Moeder .
„Nee," zegt Vader. „Ik wil hem vanavond
niet meer zien . Hij is mij zo tegengevallen, die
J ongen ! '
En dan zucht Vader heel verdrietig .
En Gerdientje zucht ook .
„Arme Jaap, . . . . " denkt ze . „Wat is je Vader
boos! . . . . "
Dan brengt Moeder de kruik naar Jaap . En
ook de melk.
Als ze weer terugkomt, vraagt ze : „En wat zei
Polleke 2 . . . . Komt hij op het f eest 2"
Gerdientj e schrikt .
„Ik heb het helemaal vergeten !" zegt ze .
Maar Vader zegt : „Dat is helemaal niet erg,
hoor ! Is je melk op .2 . . . . Kom dan maar, dan
breng ik je naar huffs . En dan loop ik meteen
even naar Polleke toe ."
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18 . Berouw .

Jaap ligt in bed . Hij heeft een warme kruik
aan zijn voeten. Hij heeft een glas warme melk
in zijn maag. En de deken heeft hij opgetrokken tot zijn news . Nu wordt hij al lekker warm.
„Hier is het beter dan in de plas," denkt Jaap .
wat was bet naar
Hu, hij rut er nog van
En wat is Jaap
in dat diepe, koude water
dankbaar, dat bet zo goed is of gelopen ! . . . .
„Polleke heeft mij gered," denkt hij . „Polleke
durf de goed ! . . . . Zou ik Polleke wat geven 2 . . . .
Zal ik vragen aan Vader, of ik Polleke een
konijn mag geven 2
at grote witte met bet
zwarte vlekj e op zijn news 2 . . . . Ja boor, dat doe
ik . Dat beef t hij wel verdiend . . . . "
Maar waarom komt Vader niet 2 . . . . Hij is
toch wel thuis 2 , . . . Jaap beef t daar straks zijn
stem nog gehoord . . . .
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Jaaps hart begint to bonzen, als hij aan Vader
denkt .
Het is zo vreemd. Hij is bang voor • Vader
en hij verlangt toch naar hem .
Hij is bang voor zijn bone ogen . En voor de
straf, die komen zal .
En toch wil Jaap wel straf hebben . Hij beef t
bet verdiend, dat weet hij wel . Hij is verschrikkelijk dom en ondeugend geweest .
Met Moeder is bet • al weer goed . Zij weet wel,
dat Jaap berouw beef t. Jaap beef t bet haar gezegd . Toen heeft ze hem alles vergeven. En ze
was zo blij, dat ze haar jongeri toch nog veilig
thuis gekregen had
He, kwam nu Vader ook maar
Jaap houdt bet niet langer nit .
„Vader !" roept hij zacht .
En dan nog eens, een beet] e harder : „Vader ! "
Maar Vader komt niet .
Het is Moeder, die even bij zijn bed komt
staan.
„Ga maar slapen, Jaap," zegt ze . „Vader zie
je morgen wel . Hij is nu uitgegaan. Hij wil je
liever niet meer zien vanavond . . . . "
Dan drukt Jaap zijn gezicht in bet kussen en
hij snikt bet nit. Want dit is bet ergste van
alles .
„Ga maar slapen," zegt Moeder .
Maar Jaap kan niet slapen .
Hij woelt om en om in zijn bed.
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„Vader wil mij niet meer zien, " denkt hij .
„Vader houdt niet meer van mij ! "
0, die straf is to zwaar voor Jaap ! . . . .
Opeens, wat hoort Jaap Is dat Vaders stem
niet ~? . . . . Ja, hij hoort bet nu duidelijk . Vader is
weer thuis .
Dan denkt Jaap niet meer na . Hij springt zo
maar z'n bed uit . Hij loopt op blote voeten naar
de kamer . Hij rukt de deur open . En hij vliegt
naar Vader toe . . . .
En kijk, dan neemt Vader hem toch in zijn
armen. Dan zet hij hem op zijn schoot . Net alsof
hij nog een kleine jongen is. En Moeder haalt
een deken . Die slaat ze om Jaap been. Dan blijft
hij lekker warm.
En dan wordt het well weer goed tussen die
twee .
„Je hebt me veel verdriet gedaan, Jaap,"
zegt Vader. „Je bent me
tegengevallen. Ik moet
je helemaal kunnen
vertrouwen, Jaap ! Beloof je me dat2"
0 ja, dat belooft
Jaap graag .
„En boor eens," zegt
Vader . „Ik ben bij Polleke geweest . En ik heb
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gehoord, dat jij zo goed voor Polleke gezorgd hebt .
Toen alle joilgens hem plaagden, toen heb jij niet
meegedaan. Toen heb jji voor hem gevochten, Jaap,
en hem zijn pet teruggebracht . Zie je, dat was mooi
van je! Je bent toch wel een flinke jongen! En
daarom vergeef ik je dit van vandaag . Ik hou veel
van je, aap ! . . . . '
Jaap drukt zich dicht tegen Vader aan . Hij
zegt niets. Maar zijn ogee schitteren .
,,Ik hou veel van je, Jaap !" zei Vader .
Jaap kan wel huilen van geluk .
Hij mag nog even opblijven. Nog even praten
over alles . Over Polleke vooral .
Polleke komt op het kerstf eest en zijn vader en
moeder komen mee .
En Vader vindt goed, dat hij een konijn krijgt
van Jaap .
Jaap ligt weer in bed . Vader heeft hem toegedekt . En Vader heef t gezegd : „Dag, mijn jongen. Dag Jaap ! "
O, Jaap is zo blij en gelukkig !
Hij vouwt zijn handen.
Hij knijpt zijn ogee stiff dicht .
„Lieve Heer," zegt hij, „ik ben zo blij . Ik dank
U wel, dat U mij hebt bewaard . . . . Wilt U mij
alles vergeven 2 . . . . En wilt U mij helpen, om
gehoorzaam to zijn 2 . . . . '
En even later slaapt Jaap ook .
72

19.

Kerstfeest .

Nu is bet kerstavond .
De zon is al bijna onder . Zij staat laag aan
de hemel . Zij straalt zo rood door de kale bomen.
Zij glanst in de ramen van bet boswachtershuis .
Achter een van die ramen staat een kooi . Daar
zit een merel in . Die springt vrolijk been en weer
op zijn stokje .
En achter bet andere raam staat een meisje .
Dat kijkt verlangend naar buiten. Dat drukt
haar neusj e plat tegen de ruit .
. klieg
.
Klieg
. klieg
.
. klieg
.
.
Hoor, nu is er geklank van belletj es in bet
bos . Een paard briest . En over de grote laan
komt een slee aanglij den . Een oude, grote arreslee . . . .
Een man zit achterin . Die houdt de teugels .
Een jongen zit naast hem . Ze hebben dikke jassen aan . De jongen beef t zijn muts over de
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oren getrokken . En bet paard beef t belletj es aan
zijn tuig.
Bij bet huffs van de boswachter houdt de slee
stil . De jongen klimt er uit . En bet meisje komt
naar buiten pollen .
„Ha Jaap !" roept zij .
„Hallo Gerdientj e ! " zegt Jaap . „Daar zijn we
nou!"
Grootvader en Grootmoeder komen ook naar
buiten . Dan klimmen ze allemaal in de slee .
„Vo oruit, Bruin ! "
De belletj es klingelen . En daar gaan ze al.
Nu naar bet kleine huisje aan de rand van bet
bos . Daar klimt Polleke in de slee met zijn vader
en moeder. Nu zitten ze wel een beet] e nauw .
Maar bet gaat toch . Vader stopt de dekens warm
om bun benen .
De slee glijdt door bet bos ; terug naar huffs .
. klieg
. klieg zeggen de belle.
.
Klieg
tjes aan bet tuig.
En bet gaat nog fijner dan in de slee van
Polleke .
Ze komen al gauw bij huffs . Achter bet raam
glanzen wel honderd lichtjes . Dat zijn de kaarsj es van de kerstboom . En Moeder doet de deur
al open.
Gijs brengt met Jaap bet paard in de stal en
geef t bet een beet] e haver extra .
„Bruin moet ook weten, dat bet kerstfeest is,"
zegt Gijs.
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En dat is Jaap helemaal met hem eens .
0, het wordt een heerlijke avond !
De kinderen krijgen koek en
chocolademelk . Ze zingers mooie
kerstversjes .
Maar Polleke
zingt niet mee. Hij kept die
versjes niet .
Dan vertelt Opa de kerstgeschiedenis . Van Jozef en
Maria, die naar Bethlehem ginger . Van het Kindj e Jezus, dat geboren werd in
de stab . . . . Van de herders in het veld, die kwamen om de kleine Jezus to aanbidden . En van
de wijze manners nit het Oosten, die het Kindje
geschenken brachten .
Opa kan zo goed vertellen . . . . En Jaap kijkt
even naar Polleke . Die zal het nu wel beter begrijpen, wie Jezus is'
Hij zit zo stil to
luisteren . En zijn ogee glanzen . . . .
De kinderen krijgen ook allemaal
een geschenk . Broertje Jan krijgt een
rammelaar . Zus krijgt een mooie pop .
Jaap en Gerdientj e krijgen elk een
paar nieuwe schaatsen .
Non, of ze blij zijn!
En Polleke 2 . . . .
Polleke krijgt ook moat . Vader moist
wel, moat hij nodig had . Hij is gisteravond nog voor hem naar het dorp
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geweest . En flu krijgt Polleke bet meest van
allemaal .
Eerst een nieuwe muts . . . .
Dan een warme das . . . .
Dan een dikke over] as . . . .
og meer 2 . . . .
Ja, flog meer ! Jaap komt
met een grote mand aansjouwen .
wat zit er in die mand2 . . . .
Een mooi wit konijn met een zwart
vlekje op zijn news !
Polleke krijgt er een kleur van .
Hij zest verbaasd : ,,Is dat allemaal
voor mij?" . . . .
En hij durf t bet, haast niet aan to
nemen.
Maar Vader zegt : „Neem bet maar
gerust, boor jongen . Je hebt bet verdiend . Je bent
een f linke, een dappere jongen geweest . Je hebt
onze Jaap uit bet water gered . "
Opa zegt : „Luister eens,
jongens . weet je wel, wat bet
mooiste geschenk op kerst~~
feest is'? . . . .
Het mooiste gesehenk is de Here Jezus zelf .
B egrij p je dat . . . .
Hij is op aarde gekomen voor alle mensen.
Voor de kinderen ook .
Hij gaf zich zel f voor ons .
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wij hadden het niet verdiend ! . . . .
Maar Hij kwam toch .
Hij heef t ons alien lief .
Hij wil ons in de hemel brengen .
Begrijp je het nu 2"
Jaap knikt. Ja, hij begrijpt het wel . Hij heeft
zijn schaatsen ook niet verdiend . Maar hij mag
ze toch hebben. Omdat Vader zoveel van hem
houdt!
En Polleke ? . . . .
Hij luistert zo goed.
Zou hij er ook al lets van begrijpen2
Polleke schuif t wat dichter naar Jaap toe.
„Jo, " f luistert hij, „wat heb ik veel gekregen ! "
„Nou, maar ik ook, hoor ! Een f ijn paar schaatsen ! wat zal ik daar hard op kunnen rijden!
Heb jij wel schaatsen, zegV'
„Ik 2" zegt Polleke . „Ik kan immers niet
."
ridden
„0 nee, om je been niet, he? Nou, dan ga je
maar op de slee zitten, hoor ! Dan zal ik je wel
duwen over het ijs."
„Zeg Jaap," . . . . vraagt Polleke .
,, a, wat is er 2"
„Zullen we vrienden zijn Q"
„Best hoor !" zegt Jaap. „Dan zijn we met z'n
drieen . Jij en Gerdientje en 1k . Dat is samen
een klaverblad . "
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20. Door de maneschi'n.
Het is al laat . De kaarsj es zijn bijna opgebrand. Zus moet naar bed. En de gasten moeten
naar huffs .
Jaap mag veer mee om ze weg to brengen .
Gijs heeft het paard al ingespannen .
Het is nu zo mooi buiten . De maan schijnt.
En het is heel stil.
. klieg
.
Klieg
. klieg
.
. gaan de belletj es .
En de slee glijdt zacht door de wine wereld .
Ze rijden eerst naar het boswachtershuis .
Gerdientj a zegt : „Tot morgen, Jaap ! . . . . Dan
gaan wij onze schaatsen proberen . Mag het,
Opa 2"
Ja, dat mag . Morgen is het ijs sterk genoeg .
„Ga maar gauw naar binnen, " zegt Vader .
„Het vriest hard."
En dan rijdt de slee naar het huisje van Polleke .
Polleke stapt Suit . Zijn vader draagt de mand .
Zijn moeder draagt de andere geschenken.
„Wacht even, Jaap !" roept Polleke . „Ik heb
nog wat voor jon!"
Hij is gauw terug. En wat heef t hij in zijn
hand . . . .
Een klomp!
„Van jou," zegt hij . „Ik heb hem vandaag uit
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de plas gehaald. Hij zat helemaal vast in bet
..
„
ids . . . .
„Dank je wel, boor," zegt Jaap. ,,Kom je morgen ook met je slee op bet ijs 2"
Dat doet Polleke vast .
Nu rijden ze terug naar huffs, Vader en Jaap .
Door de stilte, door de maneschijn . . . .
„Wil jij mennen, Jaap a?"
„0 graag, Vader ! "
En dan houdt Jaap de teugels . Hij durf t bet
best, omdat Vader naast hem zit .
Ze komen nu langs de plan .
• De maan glanst op bet donkere us.
Jaap kijkt er naar. Hij denkt : „Daar lag 1k,
in bet koude water . . . . Hu t
"
Hij tilt.
Hij kruipt dicht tegen Vader aan.
En Vader slaat zijn sterke arm om hem been.
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Wie meer wil weten van Jaap en Gerdientje,
leze het vierde deeltje: Tussen bos en boerderij.
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Een serle leesboeken voor de Lagere Sehool door ANNE
DE VRIES. GeilL door Tjeerd Bottema.
Twaalf deeltJes v/h 2e-7e lrj. 2e-5e dr. p.d. 10.85-/1.25
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geeft, bij de taalmethode ONS MOOIE NEDERLANDS en
vormt daarmee een geheel. Dezelfde "belangstellingssferen"
die daarin voorkomen, worden ook hier aan de orde gesteld.
Er zijn geen twee andere schoolvakken aan te wijzen, die
z6 nauw verband houden als de vakken lezen en taal. Van
dit nauwe verband moeten we profijt trekken. We willen de
leerlingen z6 intens doen leven in een bepaalde sfeer, dat
de tot die sfeer behorende begrippen voor hen gaan leven
en de daarin gebruikelijke termen en uitdrukkingen hen
"aanspreken", zodat de taal van die sfeer ongemerkt hun
eigendom wordt. Zo benaderen we het best het natuurlijke,
onopzettelijke en concrete taalonderwijs, dat het leven zelf
biedt en wordt het begrijpen van de leesstof bevorderd.
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