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VOORBERICHT.
In het v2erde leerjaar komt het verschil in aanleg
tussen de leerlingen bij het yak lezen nog sterker nit
dan in het vorige . Er zijn nu kinderen, die reeds
alles lezen, - zonder nochtans alles to begrijpen
,
er zijn andere, die nog altijd met technische moeilijkheden worstelen, waardoor het op-de-juiste-toonlezen bijna onmogelijk wordt .
Voor beide groepen dreigen gevaren bij de klassikale leesles en wij hielden daarom met beide rekening, wij voegden natuurlijk moeilijker woord-combinaties in en gebrnikten langere zinnen, maar
zochten de verdieping toch voornamelijk in de
inhoud en de wijze van behandeling . wij gaven lets
meer natuurbeschrijving - zo levendig en boeiend
mogelijk - en wijdden jets meer aandacht aan de
wereld der volwassenen - waarvoor het kind thans
steeds meer belangstelling krijgt --, terwijl ook de
verandering In de verhonding tussen jongens en
meisj es in die tussen J aap en Gerdientj e tot uiting
komt .
ANNE DE VRIE S .
le druk 1939 .
2e
„ 1942 .
3e
„ 1944.
4e
„ 1946 .
5e
„ 1947 .
6e
„ 1949 .
7e
„ 1951 .
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1 . Ik laat je niet in de steek .
Ket was een heel warme dag in het laatst van
Augustus .
De zoo stood to branden aan de blauwe hemel,
het was heel stil en er was geen zuchtj e wind .
De vogels zwegen ; ze warm weggekropen tussen
de struiken . De kippers liepen rood met de snavel
wijd open en stonden telkens bij de drinkbak .
En Puk, de kleine hood, die antlers nooit genoeg
hollers en draven kon, had zich uitgestrekt op de
koele stenen in de schaduw van het huffs . Daar
lag hij to hijgen, met zijn lange tong uit zijn bek .
En toen er een vlieg op
zijn news grog zltten,
bromde hij alleen maar .
Hij was to lui om hem
weg to jagen .
Maar Jaap had geen

last van de warmte.
Jaap kwam flnitend
het huis nit, met een
mandje in zijn Land.
Hij zette dat mandje
in het gras en klom
als een aap in de
grote pruimeboom. Tot boven in de top klom hij,
want alleen dáár zaten nog
pruimen. En toen bleef hij
daar eerst maar eens wat
zitten uitblazen op een dikke tak, want na die klim
voelde hij ook wel, hoe warm het was. Hij plukte
een grote, gele pruim en at die langzaam op. En
intussen keek hij rond over de wijde zonnige wereld.
Hij zag het dorp ; de kerktoren stak er hoog
boven uit. De zon blonk op het haantje, alsof
het van goud was. De zon glansde ook op het
rode dak van de school.
"Nog een paar dagen,'' dacht Jaap, "dan zit
ik daar weer. Dan is de zomervacantie voorbij!''
Hij keerde zich om en keek de andere kant
op. Daar waren de velden en de weiden. Hier en
daar waren mensen aan het werk.
Jaap zag ook het bos. De schoorsteen van
het boswachtershuis stak juist boven de bomen
uit. En hij zocht met zijn ogen de bosweg af,
of bij Gerdientje nog niet zag komen. Maar hij
zag haar niet.
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Er kwam wel ielnand
antlers . Een van Jaaps duiven kwam naar hem toe
vliegen. Die eirkelde een
paar keer klapwiekend om
zijn hoof d en streek toen
~`
bi'
j hem in de pruimeboom
neer. De blauwe dof f er
was bet, die Jaap nog van de boswachter
gekregen had . Hij had nu al veel meer driven .
Wel tien. Maar deze was de liefste . Hij zat
vlak bij Jaap op een takje . Hij koerde en
bong en keek heel verwonderd, met zijn kopje
schuin, alsof bij zeggen wilde : „Wat doe je bier
zo hoog in de lucht 2 Ga je ook vliegen, baasj e 2"
,,He ja, vliegen ! " dacht Jaap . „Dat moest ik
kunnen ! "
,,Ja-ap ! " riep een stem.
„Hallo ! " riep Jaap terug .
Hij gluurde door de bladeren naar beneden .
Op bet erf stond Gerdientj e en keek naar alle
kanten rond . Ze was zeker al in bet huffs geweest,
toen Jaap zo juist naar haar uitkeek .
„Waar zit je toch 2" vroeg zij .
,, oek me maar ! . . . . " riep Jaap .
Gerdientje kwam langzaam nader .
„Waar ben je dan 2" vroeg zij nog eens .
Maar Jaap zei niets meer . Hij wachtte, tot
zij onder de boom gekomen was. Toen begon
die boom plotseling to ruisen en to schudden,
7

alsof er een hevige storm waaide . De duff vloog
verschrikt weg en bet regende pruimen in bet
gras en op Gerdientj es hoof d . Zij sprong met
een gilletje opzij . Na moist zij dan, waar Jaap
zat !
„Lummel !" riep zij . „Ik eet ze allemaal op,
boor!"
„Toe maar," lachte Jaap . „Als je maar denkt
om de wespen . wacht, ik zal er nog moat bij
schudden. "
Toen kwam er een nieuwe bui . En even later
kwam ook Jaap naar beneden glijden . Hij begon
de pruimen in bet mandj e to rapen .
„Die nemen we mee naar bet land," zei bij .
„Pruimen zijn goed voor de dorst ."
„Naar bet land" vroeg Gerdientj e . „Ik wou
je vragen om mee to gaan naar bet bos . Daar
is bet zo lekker koel . En
dan kunnen we daar
een leuke but gaan
bouwen . Er liggen takken genoeg. He, laten
we naar bet bos gaan,
Jaap ! " . . . .
Maar Jaap schudde
zijn hoofd.
„Het kan niet," zei
bij. „Vandaag wordt bet
laatste koren ingehaald
en ik moet mee om aren
8

to zoeken . J e weet wel, de lose area, die op het
land gevallen zijn bij het maaien ."
„Dan help ik je, " zei Gerdientj e. „Ik laat je
niet in de steek ."
„Dat is fijn," zei Jaap dankbaar .
Lie kippers wilden ook komen helpers met pruimen-zoeken . Zij mochten de aanrgestoken vruchten
hebben . Er warm er enkele bij, die helemaal door
de wespen warm uitgevreten . Daar was alleen
een vies bruin velletj e van overgebleven . Maar
Jaap en Gerdientj e kregen het mandj e toch nog
vol met gave pruimen .
Julst, toen ze de schuurdenr in wilden gaan,
kwam Gijs naar buiten . Eij had het paardentuig in de hand.
,,Gaan juffie mee bet paard nit de wei balers?
Je mag er op zitten, als j e wilt ."
„Graag, " zei Jaap . En Gerdientj e knikte blij . Maar ze
kQn geen antwoord geven,
want ze had joist een pruim
in haar mond gestoken .
,,Gijs ook een pruim?" vroeg
Jaap.
„Dank j e," zei Gijs . „Ik neem
liever een andere pruim ."
En hij haalde zijn koperen
tabaksdoos voor de dag .
„IJe» jakkes !" riepen ze allebei .
9

2 . Een trouwe vriendin .

Onder de hoge eiken aan de rand van de wei
lag Bruin in het gras. Hij had zijn kop op de
koele grond gevlijd en hij lag zo stil, dat het
leek, alsof hij flood was . Maar zijn staart bewoog . Die sloeg nu en flan met een klets op zijn
lij f, om de vliegen weg to jagen . En toen Gijs het
hek opendraaide, hief het paard de kop op en
kwam langzaam overeind .
„Mag ik hem het hoof dstel aandoen, Gijs ~"
vroeg Jaap .
„Probeer het maar," zei Gijs .
Jaap had het wel vaker gedaan . Bruin was
een oud en mak flier. Maar deze keer probeerde
Jaap tevergeefs om hem de ijzeren stang
het bit -- to doen aannemen. Bruin hief de
kop hoog op en brieste . Gijs moest er aan to
pas komen.
„Ja, ouwe jongen," praatte hij, ,,j e zult er
10
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toch aan moeten geloven . I h was ook liever wat
gaan slapen."
Het leek wel, alsof het paard het verstond . Het
liet zich nu geduldig helpers .
„Kom," zei Gijs tegen Jaap .
Daar had Jaap op gewacht. Met een zetj e van
Gijs zat hij - wip - op de brede rug van het
paard. Gijs gaf hem de teugels in handers .
„Kom," zei hij toen weer . En even later zat
Gerdientje achter Jaap .
„Rij maar vast naar huffs," zei Gijs . „Ik kom
zo wel . Dag, edele ridder! Dag, schone jonkvrouw!" . . . .
Maar hij bleef wel in de buurt . En toen
er over de weg een auto aan kwam snorren, liep
hij vlug naar voren en pakte een teugel vast . Je
kon nooit weten ! . . . .
Op het erf stood Vader al to wachten . Hij hielp
de kinderen van het paard en spande het voor de
wagers. Gijs hielp hem daarbij . Jaap en Gerdientje
klommen al vast op de wagers en zochten een
plaatsje tussen het gereedschap . Het pruimenmandje stood er al . En ook een grote mand, om
de aren in to zoeken . En juist, toen ze weg zouden
rijden, kwam Zus de dear uitlopen . Die wou ook
graag mee .
„weet Moeder er van V' vroeg Vader .
„Moeder vindt het goed," zei Zus .
„Heb je het gevraagd V"
„Ja Vader ."
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, .Vooruit dan maar," zei Gijs en met een zwaai
tilde hij Zus tussen Jaap en Gerdientje in . Toen
zette Bruin aan en ze rolde meteen op het pruimenmandje . Een paar warm platgedrukt . Die aten
ze maar vast op .
Ze reden stapvoets het erf of en dan de weg langs .
Het was een leuke tocht in die schokkende kar .
Kijk, daar liepen Toosje en Rie ook, de vriendinnen van Gerdientje . Toosj e van de dominee
had een parasol . En Rie droeg een tas . Ze bleven
staan, toen de wagen voorbij reed.
„Gerdientje," riepen ze, „ga je mee naar het
bos2"
Gerdientje dacht even na .
„Nee hoor ! " riep zij toen. „Ik ga met Jaap
mee !"
,,Maar we hebben limonade !" riep Rie.
„En koekjes!" zei Toos .
„En wij hebben pruimen ! " lachte Gerdientje .
,,Ga non mee ! " vleiden ze nog een eer.
„Nee hoor ! " held Gerdientje vol .
Toen keken de meisj es boos . Toosj e
stale haar tong nit.
„Flanwe meid!" riepen ze.
Maar daar lachte Gerdientje om .
„Ik heb beloof d, dat ik jon helpen zou, " zei ze tegen Jaap . ,,En
non doe ik het ook . "
Jaap schoof het pruimenmandj e
wat dichter naar haar toe .
13
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3. 0p het korenveld .

Er stood nog slechts een lange rij schoven
op het korenveld. Al het andere koren was reeds
in de schuur gebracht .
De schoven stonden in hopen van tiers . Ze
stonden, met de area naar boven, sebum tegen
elkaar ; aan elke kant vijf.. Dat noemden de
boeren een holy . En het was ook net een hok,
net een klein huisj e met een voor- en een achterdeur. Zo kon de wind er fijn door spelen, om de
bossen droog to makers .
vader reed de wagers naast de schoven . De
kinderen klommen er af . Zus grog wat spelen
aan de kant van de akker, in de schaduw van de
struiken. Jaap zette het pruimenmandje bij haar,
„Zal je er goed op passers?" vroeg hij .
Dat beloof de Zus . Op het mand je zou ze goed
passers . Op de pruimen ook 2
e nam er
dadelijk een paar .
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,,Pas dan ook rnaar op niijn kiel," zei Gijs .
Dat beloofde Zus ook . Ze ging er op zitten. Dat
was beter dan op de harde stoppels .
Vader en Gijs gingen het koren opladen . Vader
stak de bossen met een lange york omhoog . Gijs
zat op de wagen en legde ze net jes mast elkaar .
Zo braken ze, een voor een, de korenhuisjes of.
Jaap en Gerdientje gingen ook aan het werk .
Ze namen de grote mand elk bij een oor en raapteri
de aren op, the tussen de stoppels lagen . Het hele
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land zochten ze af, telkens een strook. Maar
aan het eind van de akker stonden ze telkens
even sill, our uit to rusten en bet tweet of to
wissen . Want bet was zo vreselijk warm . De lucht
trilde boven bet land van de hitte . En aan de
horizon kwamen dikke wolken omhoog ; zwarte
wolken met grillige witte koppen . Het leken
wel donkere bergen met toppers van sneeuw . In
die bergen fonkelde sours lets. En later klonk
ook een zacht gerommel .
,, r komt onweer," zee aap .
De wagers reed langs hen been, hoog beladen .
Gijs tat boven op de vraeht en lachte tegen hen .
Zijn hoof d was rood van de warmte .
„Pas je goed op Zus 2" riep Vader .
„Ja Vader," zei Jaap .
,,We komen gauw terug met een lege wagers,"
riep Gijs . „Dan balers we bet laatste vraehtje .
En dan mogen jullie er ook bovenop ."
„Leuk ! " zeiden ze .
Jaap keek even naar Zus . Die tat nog rustig
aan de leant. Maar even later kwam zij aanlopen en vroeg : „Jaap, gaan wij nu ook naar
hues?"
„Nee Zus, nog niet."
„Ik ben zo alleen," klaagde Zus .
Toen gingen Jaap en Gerdientje even bij haar
in de schaduw zitten . Ze aten samen de laatste
pruimen op en Jaap leerde zijn zusje een spelletje .
Hij plukte een paar paardehloemen aan de leant
16

van de sloot . Die warm al tang iiitgeMoeid. Maar
char, waar de bloem gezeten had, zaten tin allemaal kleine puisjes . Als j e een zo'n pluisje lostrok, zat er under een klein zaadje aan vast . En
als j e tegen die pluisjes blies, dan stoven ze de
lucht in en zweef den weg over de akker . Somniige
daalden al gauw neer. Andere bleven zweven, tot
j e ze niet meer zien kon . Zo werden al die zaadjes
naar een plekje gedragen, waar ze ontkiemen
konden. Zo zouden er weer heel veel jonge paardebloem-plantj es komen .
,,In de dakgoot van de school groeide ook een
paardebloem," vertelde Jaap . ,,Die is er natuurlijk ook zo gekomen."
Ze deden wie de meeste pluisjes in een keer
weg kon blazers . Jaap won het meestal . Het was
een leuk spelletje en ze vergaten burs werk er
bijna door .
Maar Jaap dacht er bet eerst weer aan en
sprung op .

Jaap en Gerd . V, 7e dr . - 2
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„Gaan we flu naar huis2" vroeg Zus blij .
Och, die kleine meid! Ze had zo'n last van
de warmte . En zij verveelde zich zo, alleen . Daarom
leerde Jaap haar flog een spelletj e . Hij nam de
holle steel van een paardebloem en stale het dunne
boveneind in het dikke ondereind . Zo werd het
een o . Hij nam er weer een en daar deed hij
precies hetzelf de mee . Maar eerst stale hij die
steel door de o heen . Toen was het al een 8 .
En toen deed hij ook zo met de derde steel .
Toen had hij een ketting met drie schakels .
„Heb je het goed gezien, Zus 2 . . . . Ga dan maar
een heel lange ketting waken!"
0 ja, dat vond Zus leuk . Nu verveelde zij zich
niet meer . Jaap plukte eerst flog een dikke bos
paardebloemen met lange stelen . Toen grog hij
gauw met Gerdientj e aan het werk. Als ze vlug
voortmaakten, konden ze misschien klaar zijn,
voor vader terug kwam :
Aan de leant van de akker zat Zus en werkte
aan haar ketting.
Haar gezicht was rood van de warmte . Haar
vingers kleef den van het witte melksap, dat uit
de stelen van de paardebloemen kwam . Maar dat
kon Zus niet schelen.
„Jaap !" riep ze, „ik maak hem zo lang, . . . .

zo lang ! . . . Zo lang als de hele wereld, Jaap ! . . . . "
En ze werkte maar.

18

4. Zus is weg.
Jaap en Gerdientj e hadden al bijna een mand
vol aren gezocht . Nog een paar strookj es, dan
warm ze klaar . Ze moesten vaak stil staan om
even uit to blazers . En Jaap voelde ook wel eens
aan zijn rug . Die begon funk pijn to doers van al
dat bukken .
„Weet j e, wie ook aren zocht op hat land 2" vroeg
Gerdientje. „Hat staat in de bijbel . . . . "
Ja, dat wist Jaap wel . Dat was Ruth, op hat
veld van Boaz .
„Zou hat daar ook zo warm geweest zijn V'
vroeg . Jaap .
Dat wist Gerdientj e niet .
„haar in Indonesia is hat iedere dag warm ;" vertelde ze. „Mijn vader draagt altijd een dun wit
pak en mijn moeder een heel dune japori . Za
warns is hat er . En de brume kinderen die er
worsen, lopen bijna helemaal naakt . "
En toen Gerdientje over Indonesia begon, toes
had zij nog zo veal to praten ! Over de brief, die zij
pas wear van haar ouders gekregen had . . . . En
over haar broertje Wim, die zijn eerste stapjes al
gedaan had . . . . Over hat volgend jaar, ass zij
haar ouders wear zou zien . . . . En over hat grote
schip, waarmee ze terug zouden komen . . . . Dan
19

zou Gerdientj e ze gaan of halen in Amsterdam met
haar Opa .
Toen zij daarover sprak, begonnen Gerdientjes
ogee to schitteren. Ztj zuchtte ook .
„Ik verlang sours zo vreselijk naar ze," vertelde
ze . „Vooral 's avonds in bed . En als ik dan inslaap,
dan Broom ik sours, Bat ik al bij mijn vader en
moeder ben . Vannacht droomde ik, Bat ik op de
boot was, die naar Java voer . . . . "
„wat zou ik graag eens zo'n grote boot willen
zien ! " zei Jaap .
„Zal ik vragen of je volgend jaar mee
mag naar Amsterdam?" vroeg Gerdientje .
„Zou Bat mogen ?" . . . . riep Jaap blij .
„Ik zal het vragen aan Opa," beloof de Gerdientj e. „Het mag vast wel, als jouw vader het
ook goed vindt . Kijk Jaap, daar komt de wagen
aan ."
Ja, daar kwam de wagen terug . Vader reed
hard en Gijs keek bezorgd naar de lucht .
F

1

20

De donkere bergen aan de hemel wareii heel groot
geworden . Bat zagen de kinderen nu pas, zo druk
hadden ze gewerkt en gepraat . De zoo verdween
er achter . En opeens rommelde de donder .
,,Als we hard werken, komen we nog droog
binnen ! " riep Vader. ,,Help maar gauw, Jaap !"
Jaap en Gerdientje waren juist klaar met de
area. Nu hielpen ze Vader. Ze tilden de bossen
op naar de wagers . Gijs greep ze en trok ze
onihoog. Zo schoot het werk vlug op . Toen de
wagers half vol was, stood er niaar een korenhuisje meer .
Toen riep Vader opeens : ,,Jaap, waar is
Zus "
Zus
0, Jaap schrok er van . Bj had
Zus helemaai vergeten . Hij keek naar het plekje,
waar ze gezeten had, maar daar was ze niet
meer. Hij rende er naar toe en zocht achter de
struiken. En allemaal zochten ze mee . Zelfs Gijs
liet zich van de wagers glijden en kwam er ook
bij. Maar nergens vonden ze Zus .
,,Zus!" riepen ze . ,,Zus, waar ben j e
Er kwam geen antwoord . Het was heel stil drukkend stil.
,,Mijn kiel is ook weg!" zei (]-ijs opeens, heel
verwonderd.
,,Zou ze in de sloot gevallen zijn " dacht Jaap.
Maar hij durfde het niet hardop zeggen . Zijn
hart begon wild to bonzen van angst . llij rende
de sloot langs en bong de struiken opzij . Er stood
21

aA

.

veel water in de sloot .
Jaap zag zijn eigen
spiegelbeeld in de donkere diepte. 0, die
lieve kleine meid ! . . . .
Als ze nu eens verdronken
was, . . . .door zijn schuld,
. . . . aoordat hi niet had
opgelet . . . .
Een snik kwam omhoog
in Jaaps keel, toen hij
daaraan dacht . De tranen
sprongen in zijn ogee . Maar
hij beet zijn trnden op
elkaar en hij wreef zijn
tranen weg . Niet huilen
nu ! . . . . Zoeken moest hij,
zoeken . . . . Hij moest zijn

ziisj e vinden . . . .
„Goof die laatste schoven maar op de wagen,' }
zei Vader tegen Gijs . „En rij dan maar gauw
met Gerdientje naar huffs . Misschien is ze daar .
Jaap en ik blijven hier, om to zoeken. wij
moeten haar vin en."
,,Goed bags," zei Gijs en zijn stem trilde.
Hij nam een paar schoven van het laatste
korenhok en sweet die haastig op de wagen.
Hij wilde er weer een paar nemen en toen . . . .
T oen begon die Gijs opeens to lachen, to iachen !
22

Nee maar, wat Iachte die oude Gijs ! . . . . En Gerdientje schaterde ook al mee .
Vader en Jaap kwamen haastig aandraven .
„Wat is er 2 . . . . Wat is er 2" riepen ze . „Weet j e
haar, Gijs 2 . . . . Heb j e haar gevonden 2 "
Maar Gijs zei niets . Hij wees alleen maar. En
toen zagen ze het allemaal .
Daar lag Zus . Daar lag ze heerlijk to slapen
in het huisj e van korensehoven, dat al half of gebroken was. Met haar hoof d op de kiel van
Gijs . Met een lange ketting van paardebloemstelen om haar teals . En met een gezicht, dat
rood was van de warmte .
Toen was alle angst ineens verdwenen . Toen
was alles goed . Gijs klom haastig op de wagen .
Vader stak hem de laatste sehoven toe .
Jaap kon zelf op de vracht klimmen . Vader
hielp Gerdientj e . Toen tilde hij Zus omhoog .
Ze keek erg verwonderd, maar ze moist al gauw,
waar ze was .
„Gaan we nu naar
uls2 vroeg ze .
Ja, nu glngen ze naar
huffs . Ze reden in draf
het land of en toen de
weg op. Bat hotste
. ~~
zo leuk op dat zaehte
koren! En' het was zo
heerlijk, dat Zus weer
Jaap
terug was! . . . .
23
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won wel zingers, maar hij durfde toch niet goed .
Want de lucht was nu helemaal zwart . Het werd
donkey. Een ruwe wind joeg door de bomen . Het
stof woei in wolken omhoog. En het was zo stil,
zo angstig stil . . . .
Moeder stond al op de uitkijk en zuchtte verlicht, toen ze de wagers aan zag komen . Ze repte
zich en zette de grote deuren van de schuur
wagenwijd open .
„Wat ben ik blij, dat jullie er bent!" riep ze .
„En wat is het laa,tste koren nog mooi op tijd
innen !
,,Ja," zei Vader, ,,we mogen wel dankbaar zijn .
Hij reed de schuur binnen .
En nog maar juist warm de deuren gesloten,
toen het onweer los barstte .

24

5. Het onweer .
Ze zaten stil bij elkaar in de kamer . Het was
flu heel donkey geworden . Maar telkens schoot
buiten de bliksem neer, en dan werd de hele
kamer verlicht . Daarna leek het nog donkerder
dan tevoren. En vlak er op ratelde de donder .
De ramen dreunden er sours van .
„Het is noodweer," zei oude Gijs ernstig .
Zus werd een beet j e bang . Zij keek zo sip . En
zij kroop dicht tegen Vader aan . Maar Vader nam
haar op zijn knie en zei : „wees maar niet bang,
hoor meisje ! . . . . De lieve Heer zorgt wel voor
ons . Bij Hem zijn we altijd veilig. Dat weet je
toch welt" . . . .
Broertje Jan was niet bang. Hij was nog zo
klein ; hij begreep nog zo weinig . Hij zat to
springen van pret op Moeders schoot en juichte
bij iedere slag. En hij babbelde maar met zijn
hoge stemnmetje .
„Mamma, bom-bom-bom, he Mamma `
„Ja, mij n jongen ."
„Poes op zolder, he Mamma?"
„Nee Jan, dat doet de poes niet ."
„Mamma, mooie lichtjes, he Mamma 2"
„Ja kereltj e, mooie lichtjes, hoor ! "
Toen begon het to regenen . Het kletterde op het
dak . Het ruiste in de tuin. Het regende met
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stralen. In een ogenblik stonden de paden blank,
en nog steeds regende het door .
„wat een geluk, dat wij ons koren binnen
hebben ! " zei Vader.
Jaap won voor het raam kijken. Maar dat
mocht niet van Moeder . Je moest bij een onweer
altijd heel voorzichtig zijn .
Taar Jaap riep ineens : „0, o, kijk char eens ! . . .
Wie komen char aan2"
En toen kwamen al de anderen toch ook naar
het raam lopen . Want wie zon er nn bij zo'n
weer nog buiten zijn a" . . . .
Er kwamen twee druipende meisjes de tuin
inhollen, het ene met een parasol, het andere met
een tas. I-let waren Toosje van de dominee en
Rie van de meester.
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„Ach, die arme schapen ! " riep Moeder en
zij holde naar de dear . Zij trok de meisjes gauw
lnnen .
naar
„Maar lieve kinderen,'' zei ze, „hoe komt dat
flu toch2"
„wij warm in het bos," schreide Toosje, „en
toen . . . . en toen . . . . "
„En toen begon het opeens to onweren en to
regenen," huilde Rue .
„En ik ben zo nat !" . . . . snikte Toosje .
Ja, nat warm ze, allebei . Alsof ze in de vijver
gevallen warm, zo nat warm ze ! • Hun harm
dropen en hun kleren plakten op hun huid . waar
ze stonden, kwam een plasj e op de vloer, dat aldoor
groter werd .
Moeder %am ze mee naar de slaapkamer .
Maar even later stak zij haar hoof d weer om
de deur .
„Vader," vroeg zij, „zou jij niet even naar de
dominee en de meester kunnen gaan 2 Ze zullen
daar zo ongerust, zijn ! "
Vader keek naar buiten. Het regende nog hard,
het was alleen wat lichter geworden . Maar hij
moest er toch maar door. Hij mocht die ouders
niet langer in ongerustheid laten . Even later
sprong hij al op de f iets en reed met een vaart
door de plassen.
Intussen was Moeder bezig om droge kleren
to zoeken voor Toosje en Rie . Dat was erg
moeilijk, want zij had zelf geen meisjes' van die
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Ieeftijd. Maar zij vond wel wat . Als de kinderen
maar even wat aan hadden, tot hun ouders andere
kieren zouden brengen . . . .
Toen ze even later de kamer weer binnen
kwamen, begon Jaap to schateren en alien laehten
mee. Het was ook zo 'n raar gezicht ?
Toosje
had een deken om en werd door Moeder voortgeleid naar de leunstoel . En Rie was een j ongetje
geworden. Die had de Zondagse broek en de
overt as van Jaap aan .
,,Zo moeten jullie eens over straat gaan!"
lachte Gerdientj e.
,,Ja!" riep Jaap. ,,Zo moeten jullie naar
hues !"
,,He nee, j uffrouw, dat hoeft toch niet, he °?"
vroeg IRie verschrikt . Die slimme Eie, die geloofde het ook nog!
Moeder stelde haar gerust . Ze ging gauw wat lekkers klaarmaken . Voor
de drenkelingen een
beker warme anjjsmelk .
Voor de andere kinderen
een glas limonade . En
voor Gijs was er nog een
kop koffie . Toen kwam
~,
}'
Moeder ook nog met
y
j'., `
koek aandragen .
,,Het lijkt wel feest I"
riep Jaap .
,,Het is ook feest,"
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zei Moeder . ,,Oogstfeest! . . . . Wij hebben het koren
immers in de schuur . "
De kinderen smulden . Buiten regende het
nog steeds, lnaar het onweer was overgedreven .
Moeder zette het raam open en een heerlijke
f risse geur stroomde naar binnen.
„Nu moest Gijs nog es wat vertellen," zei Jaap
lneens.
,,He ja!" riepen de anderen .
„Vertellen2" zei Gijs. „hidden op de dag?"
Maar hij liet zich gemakkelijk overhalen . Hij
kon buiten toch niet werken . En hij gunde de
kinderen wel graag een pleiziertje . Hij stopte
langzaam zijn pijp en vroeg : „En waar moet
ik dan van vertellen 2"
„Van die twee rovers!" riep Jaap . „Je weet
wel, Gijs, die woonden in een hol . En toen hebben ze een verdwaald meisj a gevangen en meegesleept . En dat is zeven jaar bij hen gebleven . . . . "
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Maar char had Gijs geen zin in . Dat verhaal
had Gerdientj e ook al eens gehoord .
„Ik zal jullie wat antlers vertellen," zei hij .
„Van een rover, die de grootste schat van heel de
wereld had gestolen . . . . "
,,Ha!" riepen ze en ze schoven wat dichter
naar hem toe, met ogen vol verwachting. De
grootste schat van heel de wereld 2 . . . . Pat zou
een f ijn verhaal worden ! . . . .
,,Is het waar gebeurd, Gijs 2"
„Van het begin tot het erode," zei Gijs . „Daar
sta ik voor in."
Hij stale zijn pijp aan en blies een paar dikke
rookwolken voor zich uit . Hij kroop bijna weg
achter de rook .
Nog even zat hij na to denken . Nog even stelde
hij het gedluld vas. Jaap en de meisj es op de
proef. En hij gliml acbte, toen hij het verlangen
.
In un ogen zag .
Toen zei hij : „Luister dan maar . . . . "
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6.

Gijs vertelt .

„Toen ik nog een jonge kerel was," begon Gijs,
„toes woonde hier dichtbij op de hei een oud
vrouwtj e, dat Hanneke heette . Ze woonde in een
oud,. bouwvallig huisje het was eigenlijk niet veel
meer dan een hut . Ze had een geit en een paar kippen en een grijze poes . En ze had ook een klein
tuintje, waar ze haar aardappelen en haar
groenten verbouwde .
Dat was alles . Of neen
ze had flog wat.
Ze had een oude bijbel, met mooie platen.
Daar zat ze 's avonds in to lezen, wanneer ze
klaar was met haar werk. Die bijbel, dat was
jets bijzonders. Daar hadden haar vader en haar
grootvader en missehien haar overgrootvader ook
al in gelezen. Het was een erfstuk, weet j e2 . . . .
En daarom was dat oude wijf j e er heel zuinig
op en bewaarde hem zorgvuldig .
Ze woonde char helemaal alleen . Ze had geen
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f amilie en geen man en geen kinderen . Die had
ze wel gehad . Maar haar man was gestorven en
haar kinderen ook . En zo was zij eenzaam overgebleven .
Dat was erg droevig, he . . . . J a, en dat was
non juist bet rare : je zag haar nooit bedroef d !
Of je haar 's morgens zag of 's avonds, Hanneke
was altijd blij . En als de mensen haar beklaagden,
dan moest je haar horen! . . . .
„Och, arme Hanneke," zei er wel eens een, die
medelijden met haar had .
Maar dan riep ze : „Arm ~? . . . . Nee boor, ik
ben helemaal niet arm . Dat denken jullie maar ! . . .
Ik ben rijk, ik ben schatrijk ! Ads jullie eens
wvisten, hoe rijk ik ben ! . . . . "
Nou, dat klonk raar, he Q . . . . Dat kdonk zo
geheimzinnig . En de meeste mensen begrepen
daar niks van. „Zou dat oude vrouwtj e sours
een grote erf enis gekregen hebben ~" zeiden ze .
,,Of zou ze misschien een schat gevonden hebben
daar op de ei 2 . . . . '
Zo werd daar over gepraat in bet dorp . En bet
duurde niet lang, of de mensen moisten al meer .
Hanneke had een broer in Amerika, zeiden sommigen. Die was zeker gestorven en z had al zijn
geld geerf d. Honderd-duizend gulden had zij geerf d ; die bewaarde zij nu ergens in haar hut . En
's avonds, dan zat zij bij de taf el dat geld to tellen
Dan lag de hele taf el vol met guldens en rijksdaalders .
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.M:aar als je dan aan haar deur klopte~ dan deed
zij gauw het geld in een grote trommel en dan
legde zij een bijbel op tafel. En als zij de deur
dan opendeed .... , ja, dan leek het net, alsof
zij heel vroom in die bijbel had zitten lezen. Maar
naast haar, op de vloer, zag je de geldtrommel
staan ....
0, er kwamen hoe langer hoe meer verhalen
over Hanneke's rijkdom! Die verhalen werden
hoe langer hoe mooier en ze werden rondverteld
door de hele streek.
Nu woonde er in de buurt van het dorp een
jonge kerel, die Gijs heette. Ja, ja, G?}s, net als
ik. Die Gijs, dat was een ruwe en onverschillige
vent. Hij verdiende de kost met stropen. Hij zette
strikken in het bos en ving daar hazen en
konijnen in. Die verkocht hij dan ·in de stad.
V aak zat hij ook in de herberg. Sems zwierf
hij dronken langs de weg.
Hij was een arme ongelukkige man~ die Gijs.
Hij wist dat zelf ook wel. Hij 1vist w2l, dat lljj
niet goed leefde. Hij had vroeger een lieve,
vrome moeder gehad.
Die had hem zo vaak
gewaarschuwd. Maar
Gijs wilde nooit lui~
teren. En nu was zijn
moeder al lang dood,
nu kon ze hem niet
meer vvaarschuwen.
J aap en GenL V, 7e d r. -
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Gijs was alleen aehtergebleven en bet `vend
hoe langer hoe erger met hem .
Gijs hoorde natuurlijk ook, wat de mensen van
oude Hanneke vertelden . En hij kon dat niet
meer vergeten.
„Zoveel geld?" daeht hij . „Zoveel geld in dat
kleine oude huisj e ?
n bet staat daar heel
eenzaam, midden op de hei
En de dear is
missehien niet eens op slot . . . . "
En op een herf stdag, toen hij rondzwierf in
bet veld, zag hij Hanneke naar bet dorp gaan .
Hij keek haar na, verborgen achter de uiken,
str,
tot ze ver genoeg weg was . Toen waagde hij zijn
kans .
„Doe het niet, Gijs !" zei een stem, binnen in
zijn hart . Dat leek de stem van zijn moeder
wel. Maar Gus dacht : „Ik doe bet toch, boor
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Waarom niet . . . . Dat ouwe mens heef t zoveel
doers?
geld en ik heb niks . wat moet zij er mee .
Zij gaat toch gauw flood . Dat geld lean ik veel
beter gebruiken . . . . "
En toen sloop hij haastig naar het hutj e van
Hanneke toe .
Hij loerde naar alle kanten . . . . Neen, er was
niemand . De geit stond op de bleek aan een touw
en keek hem verwonderd aan . En een grijze poes
zat op de vensterbank in het zonnetj e en keek
ook, met grote ronde ogen . Maar die twee zoiiden
hem niet verklappen . . . .
Gij s stale zijn hand uit naar de klink . Zie je
wel, de deur was niet eens op slot . Hij kon zv
maar naar blnnen .
En toen begon hij haastig in de but road to
zoeken . Hij zocht in laden en kasten, in hett
keldertj e en op de zolder, in de schuur en zelf s
in het geitenhok . . . . Maar hij vond niets .
Hij zocht hoe langer hoe haastiger . Hij haalde
Niets !
.
de turf in de schuur overhoop
Hij trok de dekens uit de bedstee en woelde met
zijn handers in het stro, waar Hanneke 's nachts
op sliep . . . . Niets ! Hij keek zelf s in de oven van
het oude f ornuis . . . . Niets vond hij, geen cent . . . .
En hij moest nu nodig weer weg ! Want toen
hij uit het raam keek, zag hij in de verte de
rode hoof ddoek van Hanneke boven de brume
heide . Zij kwam er weer aan en zij mocht hem
hier niet zien .
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Nog eenmaal keek hij het kamertj e rood . Toen
viel zijn oog op een trommel, die zb maar, open
en bloot, in een donkere hoek op de vloer stood .
„Ha," dacht hij, „daar hebben we de schat ! " . . . .
Zijn handen beef den, toen hij die trommel
greep . Hij gunde zich geen tijd meer, om die
open to waken. Er zat iets zwaars in, dat voelde
hij wel . Dat kon niet antlers zijn dan het geld,
waar de mensen van spraken. En haastig maakte
hij, dat hij wegkwam, met die trommel onder zijn
arm. Nog joist op tijd verdween hij tussen de
struiken .
Toen was het oog een hele toer om thuis to
komen, zonder dat iemand hem zag. Maar het
lukte hem toch, want hij woonde niet ver van
het bos .
Hij deed de luiken voor de ramen en de dear
op slot. En zijn hart bonsde, toen hij de gestolen
trommel op taf el zette . Want nu kwam het ! . . . .
Nu ging hij de schat bekijken ! . . . .
Wat zoo hij zien 2 . . . . Zilver en goad 2 . . . . Of
alleen maar guldens en rijksdaalders 'J . . . . Duizend
golden of oog meer 2 . . . .
„Krak," zei de trommel . Toen sprong het
deksel open . En wat zag Gijs 2 . . . . Wat zag hij
daar, jongens
Een boek ! Niets dan een boek . Een boek met een
oude leren band en vergeelde bladen . Een bijbel
was het, met mooie platen .
Maar Gijs keek niet naar de platen en hij las
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ook niet, wat er onder stond . Hij bladerde haastig
de bijbel door, of er misschien nog geld tussen zat .
En toen hij nets vond, gooide hij met een vloek
het Boek weer in de tromm.el .
Een b2jbell . . . . Daar had hij non die gevaarlijke
tocht voor gemaakt ! Daar kon hij voor in de gevangenes komen.
Wat was die Gijs boos! Op zich-zelf en op oude
Hanneke. Hij verstopte de trommel in zijn schuur .
Hij gooide er een hoop stro bovenop . Zo zou
niemand hem vinden.
En brommend liep hij zijn huffs nit naar de
herberg.
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7.

C ijs vertelt (Vervolg ) .

Natuurlijk merkte Hanneke dadelijk, wat er
gebeurd was in haar hut. Be hele boel lag overhoop en de trommel met haar bijbel was weg .
Ze schrok zo vreselijk, dat oude wijfje, en ze was
zo bedroefd! . . . . Ze hield zoveel van die bijbel .
Juist, toen ze bezig was, om alles op to ruimen,
kwam de bakker bij haar binnen . Die hoorde het
toen ook en ging meteen naar de veldwachter .
En de veldwaehter deed erg zijn best om de
inbreker to vinden .
Gijs had een paar benauwde weken, dat begrijp
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je ! Want ieder ogenblik kon de veldwachter bij
hem binnenstappen. En overal, waar hij kwam,
werd gepraat over het geval .
Maar gelukkig, niemand dacht er aan, dat hij
de dader kon zijn. De veldwachter ook niet . En
toen de herf st voorbij was gegaan, toen zocht de
veldwachter niet meer . En de mensen praatten
niet meer over de inbraak . En Gijs was weer gerust . Bijna iedereen had het weer vergeten, wat
daar bij Hanneke was gebeurd . Gijs vergat
zelf sours ook al, dat die bijbel nog altijd verborgen was in zijn schuur.
Maar op een avond, in de winter, toen dacht
hij er weer aan. Hij zat bij de kachel en hij
verveelde zich, want hij had geen geld our naar
de herberg to gaan. Toen dacht hij : „Weet je
wat 2 . . . . Ik kon die oude bijbel nog wel eens even
bekijken . . . . "
Hij deed de deur op slot en haalde de trommel
onder het stro vandaan. Hij legde de bijbel op
taf el en bladerde er in. Nee, geld zat er niet in .
Wel mooie platen . . . .
Gijs kende de bijbel wel, uroeger, toen hij nog
een kleine jongen was, had zijn moeder hem er
uit verteld. En later had zij er iedere dag, na
het eten, . uit voorgelezen . Gijs vond die verhalen
uit de bijbel toen wel mooi . Maar later, toen
hij groot werd, had hij ze vergeten . Hij had God
ook vergeten. En daardoor kwam het, dat hij zo'n
arme ongelukkige man geworden was .

Nu las hij veer in de bijbel . Hij bekeek de
platen . Er was er cen bij, die hij zich nog van
vroeger herinnerde . Zo een had zijn moeder
vroeger bij zijn bed gehangen, toen Gijs nog een
kleine jongen was . Daar stond de Here Jezus
op met uitgebreide armen . En daaronder stond :
,,Komt alien tot Mij, die vermoeid en belast zijt
en Ik zal u rust geven ."
Gijs keek lang naar die plaat . Zo lang, tot
hij er onrustig van werd. Want op het laatst was
het net, aisof die plaat begon to leven .
Het leek, alsof de ogee van de Heiland Gijs
echt aankeken . En het was, alsof hij Zijn stem
hoorde : „Ik weet alles van jou, Gijs . Ik heb
alles gezien. Ja, dat ook . . . . Jij bent ook vernloeid en belast, Gijs . Jij hebt ook geen rust . . . . "
Toen schrok Gijs en hij sloeg haastig de bijbei
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dicht . Hij stopte hem weer weg onder bet stro
en ging naar bed . Maar hij kon eerst niet slapen
van onrust .
En toch, een paar dagen later haalde hij bet
Boek weer to voorsehijn . Hij las wat bier en daar,
hij bekeek een paar platen . . . . Voor die ene
plant was hij bang en toch zocht hij die weer op .
En toen hij in de ogen van de Heiland zag,
werd hij bedroefd. Hij dacht aan vroeger,
toen hij nog een kleine jongen was en toen zijn
moeder nog leef de ; toen die plant nog hing mast
zijn bed .
„T oen was ik gelukkig, " dacht Gijs . Maar
nu6 . . . .
Hij zuchtte .
„Het is ver met mij gekomen," mompelde hij .
„Het is maar goed, dat mijn moeder dat niet
heeft beleefd, dat ik een dief geworden ben . . . . "
Taar de Heiland zei : „Kom tot Mij, Gijs !
Ik kan je toch nog gelukkig maken. 1k kan je
rust geven . . . . Maar dan moet je eerst goed
gaan maken, wat je bedorven hebt . J e moet de
bijbel terug brengen aan Hanneke . . . . "
,,0 nee, dat hoeft niet !" daeht Gijs . „Nee boor,
dat doe ik niet ! . . . . Dat oude mens loopt natuurlijk meteen naar de veldwaehter toe . . . . "
En hij stopte de bijbel weer gauw onder bet
stro. Hij gooide er nog een paar bossen extra
op . Zo, weg er mee !
En voortaan haalde Gijs de bijbel niet meer.
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Hij wilde hem nu maar zo gauw mogelijk vergeten.
Maar zie je, dat kon niet! Want die bijbel liet
Gijs toch niet meer met rust. Die ogen van de
Heiland, het was, alsof ze nu aldoor naar hem
zagen. En Zijn stem hoorde Gijs 66k nog, diep in
zijn hart.
"Gijs, kom tot Mij," zei die stem. n1k zal je
rust geven. Ik zal je gelukkig maken. Je moet
naar Mij luisteren, Gijs !"
En het hielp Gijs niets, dat hij nog ruwer en
onverschilliger dan anders ging doen. Die stem
hoorde hij toch. In het veld bij zijn strikken. . .. In
de herb erg tussen zijn kameradel1.... 's N achts
op zijn bed vooral. Dan kon hij
,i-._,
er niet van slap en.
"Gijs, waarom luister je nieU ...
Moet je dan nog ongelukkiger
worden ~. . .. Gijs, maak het weer
goed. J e moet naar Hanneke toe.
G..
:gs, k om t 0 t M"
:g .... "
Zo ging het dagen en weken
lang. Gijs kreeg het z6 benauwd!
Hij kon bijna niet meer eten, bij
werd er mager van. Hij durfde
niet meer naar de herberg, want
hij was bang, dat zijn kameraden
zouden merken, hoe onrustig
hij was. Bij durfde niet meer
naar het bos, want in de bomen
ruiste die stem: "Gijs, ....
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Gijs, . . . . Gijs ! " . . . . Hij durfde ook bijna niet
meer naar bed. Want overal warm die ogen,
die hem aanzagen . En overal was die stem, die
hem riep : „Gijs, . . . . Gijs, . . . .Gijs ! . . . . "
En eens, midden in de nacht, is Gijs opgestaan,
heeft de lamp aangestoken en de trommel met
de bijbel op tafel gezet . Hij heeft nog een keen
die plant opgezoeht . Hij keek er naar . Toen
kwamen er tranen in zijn ogen .

En toen heef t hij zijn handen gevouwen en
gezegd : „Lieve Heer, ik hou het niet langer uit !
Hier ben ik nu . Ik kom tot U en ik zal gehoorzaam doen, wat U wilt . Vergeef mij mijn zonden
en geef mij rust . . . ."
En toen was het goed . Toen kon Gijs slapen .
Toen had hij rust .
Maar de volgende morgen, al vroeg, is hij op
stag gegaan. Waarheen, denk j e `~ . . . .
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Natuurlijk naar Hanneke . Toen heeft hij haar
alles verteld en de bijbel teruggegeven .
Hij zei : „Ze hadden me verteld, dat jij rijk was,
Hanneke, dat jij een schat in huffs had . Die wou
ik stelen . . . . "
Hij zei ook : „En as je nu naar de veldwachter wilt gaan, Hanneke, dan moet je dat maar
doen. 1 k kon niet anders, ik moest naar je toe .
Ik moet rust hebben . . . . "
En wat zei Hanneke ? Ging ze naar de veldwachter ? . . . . Nee, natuurlijk niet . Ze glimlachte
en toch liepen de tranen over haar wangen . Ze
vroeg : „En weet je het nu, Gijs, of ik arm bee
of rijk?"
„Ja," zei Gus, „nou weet lk het goed, Hanneke .
Jij bent rijk . Jij bent schatrijk !"
,,Maar nu word jij het ook !" zei Hanneke .
En dat is zo geworden, jongens . Het levee van
Gijs is helemaal anders geworden. Hij stroopte
niet meer en hij stal niet meer . Hij werd een
eerlijke, vlijtige man. Later is hij boerenknecht
geworden .
Hij heeft ook een bijbel gekocht . Niet zo'n
grote als die van Hanneke, maar dat hoefde ook
niet . Het was toch net zo goed een schat . Want
er stond net zo goed in : „Gijs, de Heer in de
hemel heeft jou lief ."
Die liefde van God, die maakte Gijs rijk .
Net zo rijk als Hanneke .
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8. Kijk mi' dan eens aan . . .
Het verhaal was nit . De kinderen zuehtten er
van.
„Mooi, he Moeder 2" vroeg Jaap .
„Ja, het is een prachtig verhaal, Jaap," zei
Moeder. En toen zag Jaap, dat zij knipoogde tegen
Gijs. Zo'n ernstig knipoogje was dat . . . .
„Kijk eens naar buiten," zei Gijs . „Nou ga ik
gauw aan 't week, hoor ! "
De regen was opgehouden. De zon brak weer
door en schitterde op de natte heesters . En over
het doorweekte tuinpad kwamen Vader, de dominee
en de meester op het huffs aanstappen . Ze hadden
kleren meegenomen voor Toosje en Rie . Moeder
ging de meisjes verkleden . Toen vertrokken ze
met hun vaders .
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„U hebt heel wat drukte met ze gehad," zei
de dominee.
„Dat geeft niet," zei Moeder. „Dat u ze weer
veilig terug hebt, dat is de hoof dzaak ."
Even later kwam ook de boswachter om Gerdientje to halen . Jaap liep een eindje met ze
mee . Het was nu zo heerlijk buiten . De lucht
was koel en de bloemen geurden . In bijna iedere
boons zat eels vogeltje to zingen. De kippen
dronken nit de plassen . De haan stood to kraaien
op het druipende hek . En Puk was zo dol, ass
hij in geen dagen geweest was .
Toen Jaap terugkwam, stood Gijs op het erf .
Hij wilde het straatj e van de stal naar de schnur
schoonvegen, maar hij scheen zijn werk vergeten
to hebben. Hij stood stil op zijn bezem geleund
en keek peinzend voor zich nit .
En zo diep was hij in gedachten,
dat hij niet eens merkte, dat
Jaap bij hem kwam staan .
„Gijs !" zei Jaap .
Toen schrok Gigs op . ,,O"
zei hij, „ben jij daar, jorigen?" . .
„wat stood je to dromen,
Gijs ! . . . . Je zag nuj niet
eens. "
„Ik stood nog aan dat
verhaal to denken," antwoordde Gijs .
Pat kwam goed nit, vond
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Jaap . Want hij wou er nog juist wat over vragen .
„Gijs," zei hij, „die andere Gigs, leeft die nog2"
„Ja . jongen, die leef t nog . . . . "
„En woont hij hier flog in de buurt?" vroeg
Jaap .
„Ja," knikte Gijs, „hij woont hier niet ver vandaan ."
Jaap keek hem verwonderd aan . H1j kende alle
mensen in de omtrek, maar hij had nog nooit van
die Gijs gehoord .
„Dan moest ik hem toch kennen ! " zei Jaap .
Toen glimlaehte Gijs . Hij zette zijn bezem neer
en trok Jaap naar zich toe .
„Ik wil het je wel zeggen, " zei hij, „maar je
moet mij beloven, dat je er met niemand over
praten zult. Beloof je me dat "
„Ja Gijs, natuurlijk . "
Ken 'i'J
dan geen man, di e GJ
i's heet en die
~
kneekt is bij een boer, heel dicht in de buurt 6?
Jaap daeht lang na .
„Nee," zei hij tenslotte .
„Kijk mzj dan eens aan," lachte Gijs .
„J2j V' riep Jaap en hij deed verschrikt een
stag terug . Hij vertrouwde zijn oren niet .
,,Was jij het zel f , Gijs V" vroeg hij nog eens .
„Ik was het," zei Gijs ernstig . „Ik was die
arme, ongelukkige man, die dacht dat geld iemand
gelukkig kon waken. En non heb ik geen geld
en toch ben ik rijk . . . . Bat had je niet gedaeht,
he j ongen, dat ik het was ."
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„Nee," zei Jaap, „dear zou ik nooit aan gedacht hebben!"
„En nou houd je zeker niet meer van die oude
Gijs, he 2 . . . .Non j e dat van hem weet 2"
Toen lachte Jaap en hij drukte even de ruwe
rimpelige hand van de oude knecht stiff tegen
zich aan. Hij gaf hem ook een klap op zijn
kromme rug. Gijs greep near hem . Jaap dook nog
net op tijd weg . Ze stoeiden een poosje en Puk
begon er plezierig aan mee to doen . Maar eir delijk
joeg Gijs ze allebei met de bezem near binnen .
U, Jaap voelde het : nn hij dat wist, nu held
hij nog veel meer van oude Gijs !

S
J
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9. Inbrekers .
Het was een week of drie later en de herf st
had plotseling zijn intrede gedaan . Met bet mooie
warme zomerweer was bet slit . De eerste storm
was reeds gekomen .
De wind loeide om bet huffs en huilde in de
schoorsteen. De regen kletterde op de ruitj es van
het zijkamertj e, waar Jaap in bed lag . En een tak
van de appelboom, die op de hoek van bet huffs
stood, sloeg telkens met een harde tik tegen de
dakgoot .
Jaap had al een pons geslapen . Maar opeens
werd hij wakker, wat was dat toch . . . . head
iemand hem geroepen ~? Klopte er iemand tegen
zijn raam 2 . . . .
Hij lag een poosj e to luisteren . De regen ruiste,
de wind f loot om bet huffs. En die tik dan
Nee, dat was de tak van de appelboom . . . .
Maar boor, nu was er een gestamp op bet pad,
Jaap en Gerd . V, 7e dr . - 4
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alsof daar een heleboel mensen hard voorbijliepen
Jaap schoot ineens rechtop en hing half uit zijn
bed to luisteren . Zijn hart bonsde . Zijn adem
hield hij in om beter to kunnen horen . Zijn
handen klemde hij vast aan de rand van het bed .
Het bleef een poosje stil . Maar hij had zich
toch niet vergist . Want nu schuurde er jets langs
de zijdeur, telkens weer ! . . . . Net, of daarbuiten
iemand aan het zagen was . Er snoof ook iemand!
En plotseling bonkte er jets tegen het raamkozijYl . . . .
Jaap rude, want hij wist ineens, wat al die
geheimzinnige geluiden betekenen moesten . Daar
buiten warm inbrekers, vast en zeker ! . . . . Die
hadden natuurlijk de dear op slot gevonden en
nil zaagden ze er een gat in! . . . . Daardoor zouden
ze straks naar binnen kruipen ! . . . .
Toen Jaap daaraan dacht, kon hij het in bed
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niet meer uithouden. Hij liet zich op de vloer
zakken en liep op blote voeten naar het raam .
Hij deed het gordijn met een bevende hand opzij,
duwde zijn news tegen de koude ruiten en probeerde naar buiten to zie f. Maar het was stikdonker, hij zag niets. n plotseling deinsde hij
terug, want vlak bij zijn gezicht was nu een geluid, alsof er een ruwe hand over het raam
streek ! . . . .
Jaap was in een paar sprongen bij de deur .
Hij sliep in het opkamertje ;1hij moest drie treedjes
af, om in de grote kamer to komen, waar Vader
en Moeder sliepen . Maar Jaap, in zijn angst,
vergat dat trap j e helemaal en rolde met een
schreeuw de kamer in .
„Hei, wat is dat 2" riep Moeder verschrikt .
o Moeder, . . . . ik . . . , ik ben het ! " stotterde
Jaap en hij stood in het donkey zijn hoof d to
wrijven . Tastend fangs de muur probeerde hij het
bed to vinden . Maar Moeder kwam hem to hulp .
Zij had een zaklantaarn en knipte die aan .
Jaap kneep zijn ogen dicht voor het f elle licht .
,,Jongen," zei Moeder, „wat doe je hier in de
nacht 2"
„Stil Moeder ! " f luisterde Jaap . „Er zijn inbrekers buiten! Maak Vader eens wakker!"
„Och, malle jongen!" lachte Moeder .
„Wat is er 2" vroeg Vader geeuwen .
„Inbrekers !" hijgde Jaap . „Hens Vader, ik heb
ze gehoord! . . . . Ze zagen een gat in de deur!"
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,,,Dan zullen wij ze eens even aan 't schrikken
makers, ' lachte Vader . Hij stood op en trok vlug
een paar kledingstukken aan .
,,Kom maar mee," zei hij vrolijk .
Jaap zag wel, dat Vader hem niet geloof de. Want
Yader lachte flog, terwijl hij paar de deur van de
kamer ging.
Maar opeens lachte hij niet meer. Want plotseling klonken er schuif elende voetstappen in de
schuur en een hand tastte naar de klink van de
kamerdeur . Die deur ging langzaam open en
toen . . . .
Toen was het alleen maar oude Gijs, die half
gekleed op de drempel stood en ook al met zijn
ogee knipperde tegen het f elle licht van de zaklantaarn .
„Bags," zei hij, „wat het is, dat weet ik niet .
Maar er loopt jets om het huffs, dat is vast . Dat
won ik je maar zeggen."
„Ziet u wel, Vader 6?" riep Jaap .
,,Dan moeten wij er maar samen op af," zei
Vader . En flu lachte hij niet meer . Nu klonk zijn
stem ernstig.
Ze gingen de schuur in . Vader greep een dorsvlegel, die tegen de muur stood. Gijs pakte de
bezem. Toen zocht Jaap ook naar een wapen,
maar hij vond niets anders dan een klomp van
Vader. Zo sloop hij achter de manners aan, op
blote voeten en in zijn pyama, met die grote
klomp in zijn handers . Als het moest, non, dan zou
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hij meevechten, boor, tegen die lelijke rovers! . .
Hij lief Vader en Gijs niet in de steek !
„Wees voorzichtig, man!" riep Moeder om de
kamerdeur.
Vader gaf geen antwoord. Hij was reeds bij de
schuurdeur gekomen . Met ingehouden adem stonden ze daar to luisteren . De wind bulderde over
bet dak .
Hoor, daar waren die geluiden weer ! Gestamp
op bet pad, geschuur tegen de dear
. Gerommel aan de klink zelf s ook ! . . . .
0, die vader durf de toch zo ! . . . . Jaap werd 'er
koud van. Want Vader schoof zacht de grendel
weg en rukte plotseling de dear wagenwijd open .
„Wat moet dat daar, he a? " schreeuwde Vader .
Hij hief zijn dorsvlegel op . Gijs zwaaide zijn
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bezem . En Jaap stond met een sprong achter
zijn vader . Want daarbuiten begon een gestamp
en een gesnuif, alsof er een heel leger inbrekers
naar binnen wou . En plotseling werd een grote
witte kop door de deuropening gestoken .
„Boeh!" zei een stem .
Toen lachten ze allemaal, dat het schaterde door
de donkere schuur . Want het was Blaarkop, het
was maar doodgewoon Blaarkop, die daar zoetjes
naar binnen stapte, gevolgd door de andere
koelen .
Ze warm losgebroken uit de wei en hadden
in het donkey de stal gevonden . Nu loeiden ze
van blijdschap, dat ze naar binnen mochten .
Op dat geluid kwam Puk blaf f end aanstormen,
maar Gus joeg hem weg .
„Jij bent ook een mooie waakhond," zei hij .
„Het hele huffs had wel leeggeroofd kunnen zijn,
voor jij het merkte !"
Ze zetten samen de beesten op stal .
„Het bevalt ze 's nachts niet meer in de wei,"
zei Vader . „IIet wordt tijd, dat we ze 's avonds
binnenhalen. "
Dat vond Gijs ook .
„En jij," zei Vader tegen Jaap, „gauw in je
bed, jongen! Je staat to klappertanden warempel,
je bent zeker zo koud als een steep . Droom maar
niet van dat malle avontuur !"
Jaap kreeg van Moeder een pepermuntj e mee .
Dat lag hij lekker op to knabbelen in zijn warme
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holletje . Hij schoot ook nog een keen plotseling
in de lack .
Buiten rumoerde de wind . Jaap geeuwde en
dook nog wat dieper weg .
„Morgen is het een vrij e Zaterdag, " dacht hij .
„Als het dan maar wat kalnler is . . . . Antlers
antlers kunnen wij . . . . onze vliegers . . . . onze
vliegers niet oplaten . . . . "
Toen vielen zijn ogen toe .
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10.

Vliegeren.

De volgende morgen bleek bet, dat de storm
nog nets in kracht was verminderd . Van vliegeren
kon dus nets komen . Gerdientj e en Polleke
kwamen wel, maar de kinderen speelden verstoppertje in de schuur . En Jaap vertelde in
geuren en kleuren bet avontuur van die nacht .
Na de middag moest Polleke voor zijn vader
in de tuin werken en Gerdientje ging bij Toosje
op verjaarsvisite. Jaap mocht ook mee, maar bij
won liever niet . Wat had je non aan een verjaarsvisite en aan al die flauwe meisjesspelletj es 6L . . . Nee boor, bij ging veel liever in een
oud pakje met Gijs naar bet aardappelland . Gijs
ging aardappels rooien en Jaap ging al bet dole
loof op een hoop dragen en dan verbranden . Het
werd een vuur, zo groot as bij nog nooit
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gestookt had . De wind blies hard in . de vlammen
en de rook dreef ver over het land . Hij ging ook
aardappels bakken in de gloeiende as en toen hij
's avonds met Gijs naar huffs kwam, was hij zo
zwart als een schoorsteenveger . Gelukkig, dat het
Zaterdag was! De badkuip stood al klaar .
De vliegers bleven liggen tot Woensdagmiddag .
Toen trokken de kinderen er mee naar de hei .
Jaap en Gerdientj e hadden samen een vlieger
gemaakt, zo groot als zij zelf warm ; een rode
met groene en blauwe sterren . Die van Polleke
was kleiner, maar toch ook erg mooi . Polleke
was zo'n handige knutselaar ! . . . . Die had er
een vogel van gemaakt, met uitgespreide vleugels
en staart en met de kronime snavel wijd open
„Het is een havik," vertelde Polleke .
Ze moesten fangs de bosrand, om op de hei to
komen. De bomen warm flu zo mooi ! Het stervende blad was bruin of geel of rood gekleurd, of in
allerlei tinten daartussen . De grond was bezaaid
met beukenootj es en grote troepen vinken zaten er
lustig van to pikken .
De kinderen raapten elk een handvol op en
liepen etend verder. Onder de bomen stood het
vol met paddestoelen. De vergiftige vliegenzwam was er ook bij . Die was rood met wine
stippen en zo mooi, dat je hem meteen mee zou
willen nemen. Maar ze raakten hem niet aan . De
meester had ze op school al gewaarschuwd .
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Plotseling riep Jaap : ,,O, ki,jk char eens, jongens .
Kijk eeias, wat een vogels ! " . . .
Langs het bos liep een telefoonlijn naar het
huffs van de boswaehter . De twee draden zaten
vol met vogeltjes . Jaap zag, dat het zwaluwen
waren . Ze sjilpten en kwinkeleerden, alsof ze elkaar
wonderveel to vertellen hadden . Maar plotseling
vloog er een op, de anderen volgden eu de hele
troep vloog weg, de zon tegemoet, het Zuiden in .
„Die gaari de verre refs weer beginners, " zei
Polleke.
,,Ja," zei Gerdientje, en zij bleef staan orn ze
na to kijken, tot ze niet meer to zien waren .
,,Als die terugkomen," zei ze, ,,dan zijn nuiju
vader en moeder ook al terug . En kleine Wing . . . . "
En zij liep vender met de jongens, maar zij
was nu erg stil geworden en er was een groot
verlangen in haar ogen .
Maar op de hei fleurde zij weer op . Zij moest
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de jongens helpers met de vliegers . Eerst hield
ze die van Polleke vast, toen die van Jaap . De
jongeris trokken ze snel tegen de wind in omhoog .
Statig steeg de vlieger van Polleke naar boven .
Het leek, alsof een eehte grote roof vogel boven
de heide zweef de . Taar de vlieger van Jaap won
niet zo goed . Hij schoot wel snel omhoog, maar
lang niet zo rustig als de vogel . Wild sprong hij
been en weer in de lucht en plotseling dook hij
met een bong naar beneden. Vlak bij de grond
richtte hij zich nog weer op, steeg een poosje, nam
weer een duik en sloeg toen met een klap tegen
de grond .
„Hij is to licht ! " riep Polleke . „Je moet hem
een bos hei aan zijn
staart In en !
.
Dat deed Jaap ennu
was bet in orde . Stil
en rustig stond de rode
vlieger even later to
glanzen mast de havik .
Steeds hoger lieten de
jongens ze stijgen. Gerdi entj e zat er bij en at
beukenootjes .
Boven bun hoofd
vloog weer een troep
trekvogels voorbij .
En hoger nog ronkte
een vliegmaehine .
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11 .

Een noodlanding .

De jongens hadden burs vliegers vastgestoken
en keken naar de vliegmachine . Jets bijzonders
was het niet om een vilegmachine to zien . Bijna
iedere dag grog er wel een over bet dorp . Maar
deze keer was bet toch wel lets bijzonders, want
dit vliegtuig deed zo vreemd ! . . . . Het bleef maar
boven de heide cirkelen en kwam in grote kringen steeds lager zweven . En steeds luider ronkte
de motor .
„Hij wil dalen !" schreeuwde Jaap en haastig
duwde hij Gerdientje bet touw van de vlieger in
handers.
„Blijf bier!" schreeuwde Polleke, „bier achter
deze wal zitten wij veilig . 1k haal mijn vlieger
in, oor !'
Maar zijn laatste woorden waren niet meer
to verstaan, want bet vliegtuig daverde nu vlak
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boven hen Tangs . Laag scheerde het over de
grond. Even raakten de wielen de aarde . . . .
Even nog verhief het zich weer . . . . Toen huppelde de mooie blinkende vogel over het veld en
stood na een poosje stil .
De kinderen holden er heen . Ze hadden nog
nooit een vliegtuig van dichtbij gezien en moisten
niet, dat het zo groot was . Toen ze er bij gekomen waren, zagen ze een deurtj e opengaan, opzij
in de romp . Een man wipte met een vrolijke
sprong nit het vliegtuig . Een ander volgde hem .
Ze lachten tegen elkaar .
„Die staat," zei de een.
„Het is best of gelopen," antwoordde de ander .
Toen kwam er een van hen op de kinderen af .
„Zo jongelui," zei hij, „woven jullie hier in de
buurt ? "
,, a meneer," zei Jaap .
„Weten julie
ldan misschien hier dichtbij een
huffs, waar ik telef oneren kan 2"
„Ja, bij mijn grootvader," antwoordde Gerdientje .
„waar woont the?"
,,In het boswachtershuis," zei Gerdientje . „Kijk,
daar heel in de verte staat mijn grootvader al to
kijken, aan de rand van het bos . Zal ik u even
naar hem toebrengen2"
Dat wilde de vlieger graag . Hij stapte met
Gerdientje weg. Maar de jongens bleven bij de
machine en bekeken die vol bewondering van alle
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zoeken . fl naa een tas vol tangen en scnroevendraaiers . En hij gaf er niets om, dat zijn handers
vuil werden .
,,Is ie kapot 2 " vroeg Jaap nieuwsgierig .
„Niet erg," zei de man . „Er is een lekje in
de benzineleiding gekomen en daardoor is bijna
alle benzine weggelopen . Toen moesten wij wel
een noodlanding makers . . . . Wat een mooie vliegers
hebben jullie, zeg ! Die ene leek net een vogel ! Ik
was er vlak bij . . . . "
„Die is van mij," vertelde Polleke . „U vloog
er bijna tegenaan ! "
Jaap vroeg : „Kunt a nou niet meer weg
vandaag2"
„Jawel," zei de vlieger . „Mijn vriend belt
immers op naar de stall . Straks wordt bier weer
nieuwe benzine gebracht . . . . "
„Waar gaat a dan naar toe?" vroeg Jaap
weer.
„Naar Schiphol," zei de man . „Je weet toch
wel, dat grote vliegveld bij Amsterdam . . . . We
hebben maar een klein tochtj e gemaakt . We wilden even bet hele land rondvliegen, snap j e?"
De vlieger lachte .
„Goeiendag ! " zei Jaap . Het hele land rond ! En
dat noemde die meneer een klein tochtj e
0, hij had nog zoveel, to vragen, maar hij kon
niet meer rustig met de man praten . Want van
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alle kanten waren reeds mensen en kinderen toegestroomd . Die stonden nil allemaal in een kring
om de vliegmachine en nog steeds kwamen er
meer . Sommige jongeis konden er niet afblijven,
hoe vaak de vlieger ze ook waarsehuwde . Een
moest hij een oorvijg geven, want die was op
de staart geklommen . Die jongen liep daarna
road met een zwarte glimmende wang en iedereen lachte hem nit . Maar spoedig kwam de veldwaehter ook en die zorgde, dat alle mensen op een
afstand bleven . Jaap en Polleke werden ook
teruggedrongen . Jammer, hoor ! . . . .
Opeens, daar liep (*erdientje midden in de
kring, aan de hand van de vlieger . De boswachter was ook meegekomen . Ja, haar joeg de
veldwachter niet weg, natnnrlijk niet ! . . . . Jaap
keek jaloers toe .
„Jij wilt zeker wel eens
even in het vliegtuig
zitten, he kleine girls 2"
vroeg de vlieger .
„Gaat u dan omhoog ?"
vroeg Gerdientj e bang en
alle mensen lachten.
„Nee," zei de man,
„alleen maar kijken .
Nou, dat wou Gerdientj e
graag. Maar toen zij al
bij het denrtj e stood,
keek zij plotseling rood
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en vroeg : ,,Mag Jaap dan ook even . . . . En
Polleke2"
Jaap wou haar wel om de hals vliegen . Een
echte baste meld was Gerdientje toch . Altijd dacht
zij aan haar vriendenl . . . .
Het mocht. Ze warden een voor een door de
vlieger in de cabine getild . wat was daar veal
to kijken ! . . . . Het was net een klein leuk kamertj e
net mooie leren stoelen en allerlei vreemde
instrumenten .
„Kijk," zei de vlieger tegen Gerdientje, „er
is hog wel een plaats over . Zal ik jon even naar
Indonesia brengen 2"
Daar lachte Gerdientje om .
„Als dat eens kon ! " zei ze .
Jaap had een kleur, toen hij wear buiten kwam .
Want alle jongens in de kring keken hem bewonderend aan. Jaap had in een vliegmachine
gezeten . Pat zouden ze ook wel op school vertellen ! . . . .
De motor was wear hersteld . Een auto met
bussen benzine kwam aanrijden .
Het vullen duurde niet lang . Toen namen de
vliegers of scheid van Opa en de kinderen . De
motor ronkte, de schroef begon to draaien . Droog
zand stoof in wolken achteruit .
„Daar gaat ie ! " riep Jaap, maar hij hoorde
zijn eigen stem niet .
Een hand wuif de achter hat raamp j e. Het vliegtuig rolde over bet veld, sneller . . . . nog sneller . . . .
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Toen was het plotseling los van de grond en
steeg snel omhoog .
Nog even kwam het boven de mensen zweven.
Toen zette het koers naar het Westen, waar de
zon al bijna onderging en verdween als een kleine
stip aan de horizon.
„Het was een sportvliegtuig," zei de veldwachter .
De mensen verspreidden zich . De jongens zochten
hun vliegers op en gingen ook naar huffs met Opa
en Gerdientj e .
Ze raakten over dit avontuur de hele avond
niet uitgepraat .
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12 . Naar Indonesia .
Gerdientje sliep bijna. Maar op hat laatste
ogenblik, toen ze juist wag zou relzen naar
dromenland, kwam er een vlieg aanzoemen en
prikte haar in haar news . Daar ward Gerdientj e
veer helemaal wakker van .
Ze greep naar haar neus, maar hat was to
laat. De vlieg zoemde al wag .
Gerdientje grog wear slapen . Even later zat
hat beast bij haar oor to brommen . Ze greep !
Mis . . . . Ze sloeg om zich been in bet donkey,
maar ze raakte de plaaggeest niet . En toen ze
wear bijna in slaap was, prikte de vlieg haar
in haar teals . Een greep ! . . . . Nog eens mis ! . . . .
Wel, die lelijke lastpost ! Gerdientje stood op en
knipte bet lieht aan. Ze nam de handdoek van
de wastafel . En nu begon een wilde jacht op de
vlieg, de hale kamer door . Nu eens zat bet beast
op de muur, dan op de zoldering, dan wear op
de rand van bet bed. Gerdientje sloeg naar
hem met de handdoek . Pats
Klets ! . . . .
.
Maar telkens was bet mis
De vlieg ward hoe . langer hoe wilder . Hij botste
een paar keer tegen de lamp en bromde hoe langer
hoe harder . Maar plotseling was bij verdwenen .
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Hoe Gerdientje ook zocht, ze
kon bet beast niet meer vinden. Het was zeker bet raam
uitgevlogen.
Gerdientje schoof bet gordijn opzij, deed bet raam
nog wat verder open en keek
naar buiten . Het was stil en
donkey. De bomen ruisten
zacht in de avondwind. In de
verte blaf to een bond ; bet
leek Puk wel. En grote
wolken dreven voorbij de
maan.
„Zou Moeder die maan nu
ook kunnen zien in Indonesia 2"
dacht Gerdientje .
Daar stond zij lang over to peinzen . Maar
eindelijk kroop ze haastig wear in bed, want ze
voelde, dat ze koud ward . Het raam bleef open
staan. De lamp brandde. Gerdientje dacht alleen
aan haar ouders .
En zie, nauwel4jks was zij ingeslapen, of daar
was de vlieg wear . Hij zat op de rand van bet
bed, maar hij was nu veal grocer geworden en
bromde ook veal harder . Zijn vleugels trilden .
Het waaide er van . Gerdientje voelde de koude
wind over haar gezicht strijken . En opeens begin de vlieg to praten .
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„Zo Gerdientje," zei hij, „ga je mee naar Indonesia 2 Ik ga naar j e vader en moeder toe . . . . "
„Dat kan toch niet2" zei Gerdientje verbaasd .
„Dat kan niet 2" riep de vlieg verontwaardigd .
„Dat kan best
Ik ban geen gewone vlieg ! Ik
ben eigenlijk een vliegmachine . Wil je bet
zlen2 . . . ."
En opeens ward bet gebrom nog veal starker
en de vlieg groeide . . . . groeide en zijn mooie
blinkende vleugels warden zo lang als de hale
kamer.
„Stag maar op," zei de vlieg.
Toen klom Gerdientje in haar pyama boven
op de rug van de vlieg.
En opeens warm ze buiten . Ze vlogen over
het bos en de bomen ruisten . Ze vlogen over
de boerderij van Jaap, en Jaap zat boven in
de pruimeboom en stak zijn hand op . Ze vlogen
ook over de school en de meester stood op bet
plain to kijken.
En toen zweef den ze over steden en dorpen,
over rivieren en bergen, en eindelijk over de
grote zee. En heel in de verte lag Indonesia, en
Gerdientj es vader en moeder stonden al aan hat
strand met kleine Wim . Die moisten hat zeker al,
dat Gerdientj e komen zou. En een hale schare
bruine mensen stonden er ook .
„Vader, Moeder ! " juichte Gerdientje . „Ik
kom er aan, boor!
. Ik kom er aan ! "
Maar ze moesten de maan nog voorbij . De
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maan was net een grote lamp, die aan een koord
aan de hemel hing. En opeens vloog de vlieg
er . . . . pats ! . . . . tegenaan . Gerdientje rolde bijna
van zijn rug .
„0 vlieg !" riep zij, „wat doe j e nou 2" . . . .
Maar de vlieg gaf geen antwoord. Hij bromde
maar. Het klonk heel njjdig . En plotseling botste
hij weer tegen de maan, zo hard alsof hij er dwars
doorheen wou. „Krak ! " zei er jets.
Toen zonken ze snel naar beneden .
„Ik moet een noodlanding maken, " zei de
vlieg somber . ,,Mijn rechtervleugel is kapot . . . . "
Ze vielen hoe langer hoe speller. De wind waaide
Gerdientje om de oren . De zee met haar bruisende
golven kwam steeds dichterbij . En in de verte, op
het strand, stonden Vader en Moeder en staken
de handen naar bun meisje nit .
„0 Vader, help me toch ! . . . . " gilde Gerdientje.
Toen viel zij met een plops in de grote, diepe zee .
Maar plotseling grepen twee sterke handen haar
vast . Een zware stem zei : „Maar kindje, wat
scheelt er aan2"
„Opa 2" vroeg Gerdientje verwonderd .
Ja, bet was Opa, die haar vastgepakt had . En
Grootmoeder was ook in de kamer .
„Wie heeft bet licht aangeknipt 2" vroeg ze .
„En wie beef t bet raam opengezet 2 . . . . Kijk eens,
bet waait en bet regent naar binnen !"
„Dat . . . . dat heb ik gedaan," stamelde Ger70

dientj e . „Ik heb even naar buiten gekeken . . . . "
Grootmoeder stopte haar lekker order .
„Droomde je, lief j e 2" vroeg ze .
„Ja," lachte Gerdientje, „ik droomde, dat ik
naar Indonesia vloog . Helemaal alleen in een vliegmachine . Maar die vliegmachine, dat was
eigenlijk . . . . "
Grootmoeder liet haar niet uitspreken .
„Kijk eens, wat een grote vlieg char op hat
behang ! " riep ze. „Waar komt die nu nag vandaan, zo laat in de herf st 2 Maak hem eens
gauw flood, Opa !"
„Oeh nee," zei Gerdientje . Maar hat was
al gebeurd.
Toen kreeg Gerdientje van Grootmoeder nog een
zoen. En Opa maakte nog een grapje . Hij vroeg
„Weet je, wat hat versehil is tussen een vlieg
en een mug 6? . . . . Nee 2 . . . . Een mug kan wel
vliegen, maar een vlieg kan niet muggen . . . .
Goad begrepen 2"
,,Flauw, boor!" zei Grootmoeder . „vooruit, ga
maar gauw naar beneden . Het kind moat nodig
slapen . . . . "
Zij knipte bet lieht nit . Nog even hoorde Gerdientje haar stem op de trap . Toen ward bet
stil.
„Hat is bier toch ook goad, bij Opa en Grootmoe," dacht ze . „En mijn vader en moeder komen
toch gauw . . . . Lekker ! "
En rustig sliep zij in .
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13. Een echte rover .

Het was een paar weken later, op een mistige
morgen in October. Jaap kwam buiten, om zijn
duiven to voeren, maar hij kon de til nauwelijks
zien, zo zwaar was de mist .
Hij f loot. De duiven kwamen klapwiekend aanvliegen en streken voor
hem neer. Een, de witte
pauwstaart, f ladderde
op zijn schouder en
koerde, vlak bij zijn
oor. Een andere, de
jonge roodbonte, zette
zich op het voerbakj e
en deed zich daar to
goed .
Jaap strooide wat
korrels en hij bleef
maar f luiten . Want nog
steeds had hij niet al
zijn duiven bijeen .waar
bleef de blauwe doff er
toch, the antlers altijd
een van de eerste \vas ?
En de meeuwtjes, waar
waren e 2 . . . .
Jaap zette bet bakje
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neer en liep naar de duiventil . De ladder stond
er nog tegen ; die had hij gisteravond vergeten weg
to nemen . wat lag daar onder de ladder 2 Waren
dat veren 2 . . . . Zoveel veren ~
Dan moest er
een ongeluk zijn gebeurd .
Met bonzend hart klom Jaap de ladder op .

op

de vliegplank lagers bloeddroppels . Ell in het
hok lag de blauwe dof f er, koud en stiff . . . . Daar
lagers ook de meeuwtjes en burs wine veren waren
rood besmeurd met bloed . . . .
„Vader!" schreeuwde Jaap . „Gij-ifs!" Zijn
stem beefde .
Hij daalde bevend de ladder af, met de blauwe
dof f er in zijn hand . Het kopj e hing slap opzij . De
mooie oogj es waren dof geworden .
„wat schreeuw je toch2" vroeg oude Gijs, die
met de voeremmer in zijn hand aan kwam
lopen.
„Hijk eens," zei Jaap . „Deze en nog twee
Alle drie . . . . dood . . . . "
Hij kon niet verder spreken . De tranen
sprongen in zijn ogen.
„Dat moet een roof dier gedaan hebben," zei
Gijs . „Maar hoe kon dat er bij komen2"
„De ladder.. . . . . " stamelde Jaap .
,,Had je the laten staan?" vroeg Gijs . „Ja
jochie,

dan

is het je eigen schuld . Maar jammer

is 't! Zonde en janimer . . . ."
Hjj klom op de ladder en onderzocht bet hok .
Hij kwam weer naar beneden, hurkte neer in
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het voehtige zand en bekeek tang en heel nauw
keurig de grond .
„Het is een bunzing geweest, " zei hij plotseling .
„Hier staat zijn spoor. Die zullen we vangen,
Jaap ! . . . . Leer om leer ."
Het kon Jaap niet veel schelen, of de rover
gestraf t zou worden . Hij kreeg er zijn duiven
niet mee terug . De meeuwtj es niet en de
blauwe dof f er niet, de liefste van allemaal .
Hij moest er de hele dag aan denken, dat ze door
zijn schuld gestorven warm . En 's avonds daeht
hij er heel goed aan om de ladder weg to zetten .
Maar dat was niet naar de zin van oude Gijs .
„Nee, ' zei die, „nou blijft hij staan, Jaap !"
En hij ving, samen met Jaap, de duiven en
sloot ze op in de schuur . Maar voor de vliegopening van het hok spande hij een strikj e van
dun koperdraad en daarachter legde hij de drie
dole duiven .
„Ziezo," zei hij, „als de rover nu terugkomt,
hangt hij na een minuut aan de galg . . . . "
En het bleek wet, dat Gijs het strikken zetten
nog niet verl eerd was . Want de volgende morgen
hing een groot bruin-geel flier flood in de strop
to bengelen . En een sterke onaangename geur
verspreidde zich om het hok .
„Daar hebben we de rover," zei oude Gijs .
„Zo'n bunzingvelletj e is veel meer waard flan
drie duiven, Jaap !"
Hij ging er nog diezelf de morgen mee naar een
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koopman en 's middags, toen Jaap nit school
kwam, lagers er drie blinkende guldens op de taf el
naast zijn bord .
„Voor jon," zei Gijs . „Om nienwe dniven to
kopen. Weet je wat je doers moet, Jaap 2 . . . .
Poop er postduiven voor . "
„Ja," zei Jaap, „dat doe ik, jonge postduiven .
En voor jon een half pond tabak, Gijs, of wat
slgaren . . , . '
„Dat hoeft niet," zei Gijs .
„Jawel," hield Jaap vol. „Als ik toch postduiven krijg, van die echte goeie
J?j hebt
al dat geld immers voor mij verdiend !" . . . .
Maar de gedachte aan die postduiven maakte
hem niet blij . Want hij moest nog aldoor aan
zijn blauwe doff er denken, die zaadj es pikte nit
zijn hand en die zo wreed vermoord was
geworden . . . .
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14.

Een hele eer .

Het gebeurde op het schoolplein, op een winderige morgen in het speelkwartier .
Jaap was met Polleke en nog een paar jongens
aan het knikkeren. Toen werd hij geroepen . Een
paar grote jongens stonden in een hoek bij
elkaar to fluisteren en wenkten hem . En toen hij
niet dadelijk kwam, ging Bram naar hem toe .
Dat was een jongen uit de hoogste klas en die
legde heel vertrouwelijk zijn arm om Jaaps
schouders en trok hem mee .
„Jaap, kom nou, wij willen jon wat vragen ! "
Jaap dacht : „Wat leuk,
dat die grote jongens
zo aardig tegen mij
doen !" . . . . En hij was
heel nieuwsgierig, wat het
zjn zou, dat ze vragen
wilden .
Kees van de veldwachter deed het woord .
„Jaap, " zei hij, ,,j e
moet ons helpen . , . . "
„Helpers 2" vroeg Jaap .
„Ja," zei Kees, „wil
je dat 2 "
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„Natuurlijk, " zei Jaap, „maar . . . . maar ik
moet eerst weten waarmee . . . . "
Bat vertelde Kees .
,, Wij moeten vanmiddag gaan voetballen op de
hei," zei hij . „wij hebben een wedstrijd . Je weet
wel : ons elf tal tegen bet elf tal van de andere
school. En non is er een van ons ziek geworden .
Barend Jansen, nog wel een van de besten, jo ' . . . .
En non moet jij voor hem invallen . . . . "
„Invallen 2" vroeg Jaap .
,,Ja, jij knot toch voetballenV' . . . .
Nn begreep Jaap bet pas en hij kreeg een kleur
van blijdschap . Mocht hij, een jongen nit de
vierde klas, met die grote jongens mee om to
voetballen 2 Tegen een andere club 2 . . . . Neen
maar, dat was een eer !
„Je doet bet, he 2" vroeg gees .
„Ja natnnrlijk !" zei Jaap gauw. Maar opeens
bedacht hij zich . Hij schrok . Hij had met Gerdientj e of gesproken, dat hij die middag bij haar
zou komenl . . . . Ze zouden samen plaatjes in een
schrift plakken . Plaatj es van Ir donesie, die haar
vader had gestuurd . En als dat of was, zouden
ze op het ganzenbord spelen . . . .
„Q nee," zei Jaap, „ik kan vanmiddag niet ! . . "
„Nee boor, Jaap," schreeuwden de j ongens .
„Niet f lauw doen ! Je hebt non „j a" gezegd ! "
1k . . . . ik moet naar Gerdientj e toe," stotterde Jaap .
„Hij moet naar Gerdientj e toe!" lachten de
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jongens . „Och jo, speel toch niet meer met een
meisj e ! Wie speelt er non met een meisj e ! " . . . .
„En jij kan zo goed voetballen!" zei Bram . „Jij
bent zo vlug en zo sterk ! "
Dat gaf de doorslag.
„Ik ga mee," zei Jaap . „Hoe laat2" . . . .
„Om half twee op de hei," zeiden de jongens .
„Sehoenen meebrengen ." En ze sloegen Jaap op
de schouder en deden net, alsof hij ook al in de
hoomste klas zat.
En toen de bel grog en Jaap tussen de anderen
naar binnen liep, straalde hij van trots en
van blijdschap . Maar een stemmetje in zijn hart
zei : „Het was verkeerd, Jaap ! . . . . Je mocht het
niet beloven ! . . . . Je moet naar Gerdientj e toe . . . "
„Wat hadden die grote jongensV' vroeg Polleke nieuwsgierig .
„Och, niks jo ! " zei Jaap. „Niks bij zonders,
hoor!"
,,Leugenaar ! " zei het stemmetj e van binnen .
En Jaap durf de niet naar de bank kijken, waar
Gerdientje zat .
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15 .

Een vriend die niet trouw was .

Om twaalf uur, toen de school uitging, was
Jaap een der eersten, die de stoep afsprong. Hij
rende het speelplein of .
,,Ja-ap !" riep Gerdientje, „wacht eens
even! . . . .
Maar Jaap hoorde het zeker niet . Hij drong
tussen de kinderen door en holde de weg langs
naar huffs . Gelukkig dat Zus thuisgebleven was
vandaag. Die ging nu ook al naar school en Jaap
moest haar altijd meenemen. Maar nu was ze ziek .
Ze had kou gevat door de gure Novemberwind .
„Gek is dat," dacht Jaap, terwijl hij voortholde, „nu ben ik er blij om, dat mijn zusje
ziek is !" . . . . En zijn onrust wend nog groter . Hij
moest er maar niet meer aan denken . Vanmiddag
ging hij voetballen, f ijn ! . . . . Met al die grote
jongenst
.Hij stoof hijgend de kamer in .
„Moeder, eten we gauw V' riep hij .
Moeder goot juist de aardappelen of . De damp
wolkte om haar hoof d .
wat heb je een haast " zei ze . ,,We eten als
Vader thuiskomt . Vader is naar de markt ."
En zo liep Jaap nog wel en half uur to wachten
en zijn onrust wend hoe langer hoe groter . Maar
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eindelijk kwam Vader dan toch en spoedig zaten
ze aan taf el .
„wat scheelt jou toch 2" vroeg Moeder opeens .
„Je schrokt als holle-bolle-Gijs ! . . . . Ben je bang,
dat je niet genoeg zult krijgen, Jaap 2"
„0 nee, Moeder," zei Jaap en hij kleurde er
van. Hij keek ook angstvallig naar de klok . En na
het eten schoot hij haastig zijn schoenen aan
yonder vragen
en riep : „Ik ga weg, hoor
Moeder!"
„Groeten aan de boswachter," zei Moeder. „En
.aan zijn vrouw.'
Wat moest Jaap daarop zeggen . . . . Hij
antwoordde maar met .
Hij rende het bos door en de hei op .
Die middag zat Gerdientj e to wachten, to
wachten . . . . met haar plaatj es, haar stiff sel en
haar schrif t. Maar er kwam geen Jaap om haar
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to helpen . Toen trok ze eindelijk haar mantel aan
en stapte naar zijn huffs .
De moeder van Jaap zat in de kamer to naaien
en was heel verwonderd, toen zij Gerdientj e zag .
„Dag Juffrouw, waar is Jaap2" vroeg Gerdientje.
,,Is die dan niet bij jou?" vroeg Moeder .
„Nee," zei Gerdientje . „Hij zou wel bij mij
komen, maar hij is er nog niet. "
„Daar begrijp ik niets van," zei Moeder. „En
hij is al meer dan een uur geleden weggegaan ! "
„Dan zal hij er nu wel zijn," meende Gerdientj e . En zij ging haastig terug naar huffs .
Maar Jaap was er nog niet . Toen begon zij
alleen maar aan de plaatjes . En toen zij ze allemaal had ingeplakt, toen was Jaap nog niet gekomen. Vervelend was dat ! . . . .
Op 't laatst zei Opa : „Kom maar meid, dan
gaan we samen het bos in. Jaap heef t jou zeker
vergeten. "
„0 nee, Jaap vergeet mij niet ! " zei Gerdientje .
Maar zij ging graag met Opa mee . Opa kon zo
mooi vertellen over de bomen en de vogels . Je
verveelde j e nooit bij hem . Maar deze keer
luisterde Gerdientje niet zo goed, want zij moest
maar aldoor aan Jaap denken .
En op de terugweg, toen zag ze Jaap . Ze liepen
op de grote laan en toen zei Opa : „Blijf hier
maar even waehten, meid . Ik moet even daar in
het bos wezen . Daar zijn jonge boompjes geplant ;
Jaap en Gerd . V, 7e dr . - 6
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ik wil eens kijken of ze niet doodgegaan zijn ."
En hij sprong over de sloot en verdween tussen de
struiken .
moen kwam er een troep jongens aan op de
laan. Een grote wilde troep. Een zwaaide een voetbal . En ze zongen hard ; ze schreeuwden, dat bet
klonk door bet bos . Wat zongen ze2
„En onze club beef t bet gewonnen ! . . . .
Hiep, hiep hoera ! . . . . Hiep, hiep hoera ! . . . . "
En vooraan, in de eerste rij, liep Jaap en zong
bet hardst van allemaal . Daar ging Jaap, bezweet en vuil, tussen twee grote jongens in ! . . . .
Gerdientje schrok er van en ze werd heel erg
verdrietig . Nu begreep ze alles . Da, rom was hij
vanmiddag bij school zo hard weggelopen ! . . . .
Daarom was hij niet gekomen, zoals hij beloof d
had. Hij had haar niet vergeten! . . . . Hij had haar
in de steek relater ! Hij gaf niks meer om haar . . . .
Ze wilde hem niet meer zien . Ze keerde zich om.
Maar op datzelf de ogenblik zag Jaap haar
staan en toen kon hij niet meer zingers . Het leek
ook even, alsof hij naar haar toe wilde gaan . Fiji
bleef staan en er was schrik en angst in zijn
ogee .
Maar de jongens duwden hem voort.
„Vooruit Jaap, schiet op!"
En lachend en schreeuwend verdween de troep
om de bocht .
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16. Verdrietige dagen.
Het was zo'n vreemde, zo'n onrustige middag
geworden voor Jaap .
De meeste jorigens warm er al, toen hij op
de hei kwam . Ze wezen Jaap zijn plaats en het
spel begon.
Jaap had de slag al gauw beet en hij deed
verschrikkelijk zijn best . Hij rende zo hard hij
kon achter de bal, hij wierp zich midden tussen
de jongens, hij trapte woest de bal over het veld .
En plotseling maakte hij een doelpunt . Het eerste ! . .
Hij was er zelf verbaasd van, want het was
meer geluk dan wij sheid . Maar de jongens
juichten hem toe en ze namen Jaap op hun
schouders en droegen hem het hele veld over .
Jaaps ogee schitterden van trots en van vreugde .
Hij vergat er Gerdientje door.
Maar even later moest hij plotseling weer aan
haar denken. Er snorde een vliegmachine laag
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over bet weld . En bet stemmet j e van binnen zei
„Weet je nog, Jaap, van die andere vliegmachine 2 . . . . Weet j e nog, dat Gerdientj e bet
eerst aan jou dacht, toen die man vroeg, of zij
er in wou 2 . . . . En weet je nog van die middag
op het korenveld, toen je aren moest zoeken `~ . . . .
Toen wilde zij zo graag naar bet bos, maar zij
liet jou niet in de steek . En nu heb jij haar
wet in de steek gelaten ! . . . . "
En toen vergat Jaap bet spel . Hij liet de bal
vlak langs zich been rollers en hij hoorde niet
eens, dat de jongens hem waarschuwden . Een
poosj e later trapte hij hem precies de verkeerde
kant nit. Bijna in bet doel van zijn eigen club ! . . . .
Toen werden de jongens boos en ze scholden
hem nit voor ezel en suf f erd.
„Waarom neem j e ook zo'n klein j ong mee '?"
schreeuwden ze tegen Bram en Kees . „Die kan
er immers niks van!"
En tegen Jaap zeiden ze : „Als je niet beter
kan, ga dan maar naar huffs, boor ! . . . . Ga dan
maar naar dat meis j e toe!"
„Doe bet, Jaap," zei bet stemmetje van bin"
nen . „Ga naar Gerdientj e toe
Maar Jaap deed bet niet . Hij liet zich niet wegjagen ; dat zou een schande zijn, meende hij. Hij
kreeg een schop tegen zijn scheen, maar hij speelde
er om door . Hij rolde op de natte grond, maar
bet kon hem niet schelen . Hij trapte zijn schoen
kapot, de zool hing er helemaal bij, maar hij
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wilde er niet aan denken . En zijn club won . En
a.lle jongens zeiden, dat Jaap een beste partij had
gespeeld . Zingend trok de hele troep door het
bos naar huffs.
Maar toen Jaap aan de kant van de weg Gerdientje had zien staan, toen kon hij niet meer
zingen. Hij had het verdriet in haar ogen gezien .
Toen dacht hij ook aan de molder op zijn kleren
en aan zijn kapotte schoen . En hij sloop als een
lief het huffs binnen .
Maar Moeder zag al gauw, hoe hij er uitzag,
en toen ze hoorde waar hij geweest was, was ze
erg boos en verdrietig .
„Jaap, Jaap, " zei ze, „nu heb je op een middag
je moeder en je vriendinnetj e bedrogen . waarom
vraag je niet, of je je schoenen aan mag . . . .Dale
had ik je de oude gegeven . En waarom zeg je
het niet tegen Gerdientje, als je graag voetballen
wilt 2 . . . .Dan had ze het vast wel
goedgevonden . Je moet Loch altijd
eerlijk zijn, jongen, en trouw ! "
En van Vader kreeg hij ook
nog een standje . Nou, niet zo
ztlinig !
„Die schoenen worden uit je
spaarpot gerepareerd," zei Vader .
„Dan moet je maar geen postdulven hehben voorlopig. "
Jaap wist, dat hij het verdiend had en hij mopperde
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niet. Het was heel - erg, vat hij gedaan had.
In Moeders ogen zag hij, hoe erg het was .
Maar toen hij 's avonds in bed lag, kwam zij
nog even bij hem . Toen werd het tussen Moeder
en Jaap wel weer goed .
„Zul je het flu morgen ook met Gerdientje in
orde makers `?" vroeg ze .
„Ja Moeder," zei Jaap .
En met dat vaste voornemen sliep hij in .
Maar de volgende morgen, toen Jaap naar
school ging, zag hij Gerdientje lopen, stiff gearmd
met Toosje en Rie . Hij bleef aldoor in haar buurt,
maar zij scheen hem niet eens to zien.
In school keek zij ook niet naar hem . Jaap
mocht de potloden ronddelen voor de tekenles . Hij
bleef lang bij haar bank staan en zocht het potlood
met de mooiste punt nit voor haar.
Maar zij keek onverschillig het raam nit en
scheen het niet eens to merken .
En toen de school uitging, liep zij dadelijk weer
naar haar vriendinnen .
Jaap riep haar. „Gerdientje, hoor eens . . . . "
Maar zij keerde zich om en zei : „Ga jij maar
naar de grote jongens toe, hoor
Gisteren had
j e mij immers ook niet nodig 2" . . . .
En toen bleef Jaap achter, verlegen en beschaamd . En hij durf de haar niets meer vragen .
Maar Moeder vroeg 's avonds : ,,Is het al weer
in orde met Gerdientj e 2"
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„Nee Moeder," zuchtte Jaap .
,,As je maar zorgt, dat het weer good wordt,"
zei Moeder Beloof je me dat
"
„Ja Moeder," zuchtte Jaap . Maar hoe het moest,
dat wist hij hog niet.
Er gingen een paar dagen voorbij . En nog was
het niet in orde . Gerdientj e wilde zeker niets
meer van Jaap weten . Als hij er aan kwam, liep
zij weg . Als hij haar riep, scheen zij het niet to
horen.
Nu was het al December. Nog een dag, dan was
het Sinterklaas .
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,,Is bet met Gerdientje al in orde 2" vroeg
Moeder .
„Nee Moeder," zei Jaap verdrietig . „Ze wil
niet naar mij luisteren ."
„Dan ga je maar naar haar huffs," zei Moeder .
„Dan moet ze wel luisteren . Als je maar zorgt,
dat bet voor morgenavond in orde is, boor!" . . . .
En toen moist Jaap geen raad meer . Hij liep de
schuur in. Daar was Gijs aan bet dorsen.
„wel kameraad, moat scheelt er aan 2" vroeg hij .
Jaap vertelde alles .
„En naar haar hues durf j e natuurhjk nlet, "
zei Gijs .
„Durven, . . . . " zei Jaap. „Durven wel. Maar 't
is zo moeilijk, 't is zo raar . . . . "
,,Is 't antlers niet 6?" vroeg Gijs . „Daar weet ik
wel moat op !
1k zal wel zorgen, dat bet tussen
jullie weer in orde komt, boor!"
„Hoe moil je dat aanleggen, Gijs V" vroeg Jaap
nieuwsgierig .
De oude knecht lachte geheimzinnig .
„Laat dat maar aan mij over," zei hij . „Ik zal
je bij Gerdientje in hliis brengen, zonder dat ze
bet merkt . En ik zal bet tussen jullie weer in orde
waken, zonder dat je een woord behoeft to
zeggen . "
En na die raadselachtige woorden joeg hij Jaap
met de dorsvlegel de schuur nit .
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17 . Verzoening .

Het was Sinterklaasavond . De maan stond to
lachen aan de hemel . En door bet donkere
bos ging een eenzame man met een kruiwagen .
Op die kruiwagen stond een grote mand .
Die man praatte hardop . Hij praatte zeker in
zich-zelf of tegen de maan, want hij was geheel
alleen . Op de kruiwagen stond alleen die mand .
En mast hem ging niemand dan zijn schaduw .
„Kun je het nogal uithouden2" vroeg hij .
„Best boor!" zei een stem .
„Pas op, dat je straks geen lawaai maakt ! "
zel e man.
„Natuurlijk niet," zei die stem weer. „Dat zou
dom zijn !
Toen stond de kruiwagen stil bij bet huffs van
de boswachter. De man nam de mand en droeg
die over bet tuinpad naar de voordeur . Hij
steunde er van, zo zwaar was de vracht . Toen
belle hij aan en liep hard weg met zijn kruiwagen .
De dear ging open . Grootmoeder stond op de
drempel .
„Van Sinterklaas ! " riep een mannenstem in bet
donkey.
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„Dank-je-wel !" riep Grootmoeder terug . „Upa,
help eens even !"
En toen droeg Opa de mand naar binnen .
Gerdientj e zat bij de taf el . Zij las een brief,
die juist met de avondpost gekomen was en had
een kleur van plezier .
„Fijn he, Opa ! " riep ze telkens . „Fijn he,
Grootmoe 2 . . . . Nu duurt het al niet lang
meer ! "
„Kijk maar eens wat er gekomen is," zei de
boswaehter . „oor jon ! "
„Voor mij 2 . . . . Zo'n grote mand2"
Ja, het stood er op, met grote letters : Voor
Gerdientje, van Sinterklaas .
,,wat zou daar wel in zitten ! " zei Grootmoeder
nieuwsgierig.
Er was een papier over de mand gebonden .
Maar in dat papier zat een gaatj e . Gerdientj e
keek er door .
„Het leef t !" riep ze opeens . „Ik heb gezien, dat
het daar binnen bewoog! En ik heb ook iets horen
ritselen in de mand !" . . . .
„Dan zullen we maar eens gauw kijken," zei
Opa en hij speed vlug het touw door en trok het
paper weg.
Toen zagen ze nog nets dap een jutezak, en
op die zak een brief] e . Daar stood op, met duidelijke letters : Een vriend, die voortaan altzjd
trouw zal zijn!
„Een vriend, die voortaan altijd trouw zal zijnV'
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vroegen ze alle drie . „Wat kan dat wezen2 Een
vriend, die voortaan
"
En opeens sprongen ze verschrikt achteruit .
Want de zak bewoog ! . . . . Hij kwam langzaam
naar boven . . . . Hij werd plotseling weggerukt . . . .
En in de mand stond . . . . Jaap! Een rode, verlegen
Jaap .
Ze schaterden het allemaal nit, Gerdientj e ook .
En toen Jaap dat zag, laehte hij ook maar mee .
Want in Gerdientj es ogen was geen spoor van boosheid meer .
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"Dàt is een fijn cadeau,'' zei Opa. "Daar mag
je Sinterklaas wel voor bedanken, meisje!"
Gerdientje sprong op Jaap af. Het leek wel,
of ze het helemaal vergeten was, dat ze boos
was geweest.
'"! . . . D e eers t e
. t er eens, JO..
. ze, "1u1s
" J aap.'" r1ep
Maart vertrekken mijn vader en moeder uit Indonesië en net in de Paasvacantie komen ze aan. En in
de zomer huren ze een huisje aan zee en daar gaan
we drie weken wonen. Ga jij dan ook mee~ ....
Zou het mogen, Opa~''
Opa trok eens aan zijn pijp. "Wij zullen zien,"
zei hij. ".Misschien kan het wel."
Toen nam Jaap een sprong, dat hij met mand
en al op de vloer rolde . .Maar hij krabbelde weer
op en danste met Gerdientje de kamer door.
Want, dat hij misschien mee naar zee mocht, was
heerlijk.
.Maar dat Gerdientje niet meer boos was,
dàt was het heerlijkste van alles! ....

vVie meer wil weten van Jaap en Gerdientje,
leze het zesde deel: De wüde wereld.
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