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VOORBERICHT
Volgden we in een vorig deeltj e Gerdientj e op
haar refs naar Indonesia, in dit deeltj e vragen
we de aandacht der kinderen voor de avonturen
van Jaap in ongeveer dezelfde tijd . Het lief en
lead in zijn wereld van bos en veld gaf gelegenheid
to over om tegemoet to komen aan de behoefte
aan romantiek bij de leerlingen, maar ook bier
meenden we de f antasie op de werkelijkheid to
moeten riehten en waar wij de leerlingen enkele
minder bekende levensgebieden binnenleidden, hebben wij er met zorg voor traehten to waken, dit
met de nodige deskundigheid to doen .
Verder meenden we met een gepast realisme
bet leven der grote mensen to moeten beschrijven
in bun zorgen, bun eigenaardigheden, bun gebreken en bun deugden, waarvoor de ogen der kinderen in daze tijd steeds meer opengaan .
ANNE DE VRIE S .

1.

De noteboom .

Het was een mooie heldere morgen in het
laatst van November. 's Nachts had het licht gevroren ; het gras op de beret langs de dorpsweg
was nog met een wit wags van ijzel bedekt . Maar
op sommige plaatsen ontdooide het reeds in het
warme licht van de zon, die stralend over het
dorp begon to schijnen .
Jaap, naar buiten gelokt door het mooie herfstweer, was al vroeg met zijn zusj e op weg naar
school en hij hoopte dat hij daar reeds meer jongens
zou aantref f en, om nog heerlijk lang to kunnen
knikkeren . Toen hij de bocht van de dorpsstraat
omkwam, ontdekte hij een paar van zijn vrienden .
Ze stonden een eind van de school of bij het hek
van de notaris en voerden zeker wat in hun schild ;
dat zag Jaap wel aan de verstolen blikken, die ze
naar het huffs van de notaris wierpen . Kees Verkuil was er bij en wim de Boer, en Polleke met
zijn stok sprong er ook al bij rond .
Jaap stuurde zijn zusje naar een paar meisjes,
die voor de school bezig warm met touwtjespringen. Zelf haastte hij zich naar de jongens .
„Hallo ! " riep hij . „Gaan we knikkeren, jongens?"
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Hij kreeg nauwelijks een groet terug, zo druk
stonden de anderen to redeneren. Alleen Polleke
hinkte lachend naar hem toe .
„Wat hebben jullie toch 2" vroeg Jaap .
Kees Verkuil trok hem aan de moues mee naar
bet hek .
„Moet je eens kijken, Jaap !" zei hij en wees de
grote, prachtig aangelegde tuin van de notaris
in . „Zie je die noteboom char 2 Kijk, schuin achter
het huffs . Zie je, hoeveel noten er nog aan die
boom zitten 2 En hij plukt ze niet eens, die ouwe
zonderling, hij laat 'ze stiekum verrotten . Durf
iii vragen, of wij er allemaal een paar mogen
hebben 2"
„Nou," zei Jaap, „dat weet ik niet, boor!"
Hij keek peinzend naar de boom . De bladeren
warm er voor bet grootste deel of . Nu warm de
noten bloot komen to zitten . Bijna aan ieder takje
zaten er twee tegenover elkaar . Ze warm natuurlijk overrijp, de bast was zwart geworden en van
sommige reeds of gevallen . Een eekhoorn zat parmantig in de top van de boom met een noot in zijn
voorpootj es naar de jongens to kijken, een antler
wipte been en weer tussen de takken .
Jaap aarzelde . „De ouwe zonderling" had Kees
gezegd . Zo werd de notaris algemeen in bet dorp
genoemd . Het was een verbastering van zijn naam,
D. 0 . Zondervan, die op een groot emaillebord op
zijn voorgevel prijkte . En een zonderling was hij,
maar een bullebak ook . Nooit had hij voor
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kinderen een vriendelijk woord . Altijd liep hij ze
voorbij, alsof hij ze niet zag . En then Wim de
Boer eens een bal terug wilde hales, die bij bet
spel in zijn tuin gevlogen was, was de oude beer
mopperend en scheldend de dear uitgekomen, met
een stok dreigend in zijn hand, en zonder naar
Wim to willen luisteren, had hij hem boos de taro
uitgejaagd . De meester had er aan to pas moeten
komen om de bal terug to krij gen .
Maar Jaap had de notaris ook een paar keen
bij de opa van Gerdientje ontmoet, die als boswachter in zijn dienst was en then was de ouwe
zonderling toch wel aardig geweest . Wel wat
kort en stroef, maar toch niet onvriendelijk . En
then Gerdientje eens ziek was, had hij een grote
plak chocola en een bouquet bloemen voor haar
meegebracht . Zou hij Jaap nit die tijd niet meer
kennen 2 . . .
„Vooruit, ik doe bet !" besloot Jaap . „Vragen
staat vrij en oeten zal hij mij niet ."
,,Nee," zei Polleke lachend, „als hij zo'n honger had, liet hij zijn notes niet verrotten ! "
,,Maar ik ga alleen, boor ! " zei Jaap . „En non
moeten jullie niet allemaal voor bet hek gaan
staan schreeuwen, want dan is hij bij voorbaat al
nij dig ! "
Then Jaap over bet brede grindpad op de dear
aanliep, klopte zijn hart wel wat speller dan gewoonlijk . En then hij juist de notaris de dear nit
zag komen en naar de garage lopes, in jachteos7

tuum, met zijn geweer op de schouder en een
grote brume bond aan de riem, was hij wel graag
terug gegaan . Maar hij zette door .
„Meneer ! " riep hij . „Meneer de notaris ! "
De man hoorde niets . Hij rookie een sigaar en
kuchte en praatte tegen de bond, die blaff end
tegen hem opsprong . . . .
„Ja, hij mag mee, boor! . . . . Stil maar! . . . .
Brave bond, boor!"
„Meneer ! " riep Jaap en hij liep de notaris na .
Mm, wat rook die sigaar lekker! . . . . En boor
eens, wat een vriendelijke stem de oude beer toch
eigenlijk had : „wil-ie zo graag mee bet bos in 2 . . . .
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Ja, stil dan maar, dan gaan we, boor . . .
Hij wierp de garagedeuren open en toen pas
zag hij Jaap . En bet was een heel andere stem,
die vroeg : „Wat moet jij bier
He
Wat
zoek je bier in mijn tuin 2 . . . . "
„0 meneer, ik wou u wat vragen," zei Jaap .
„Wat zeg je 2 . . . Koest, Tiras ! . . . Vragen 2 . . .
He 2 . . . Vragen 2 . . . Ja, waarom bel j e dan niet 2
Daar is de voordeur toch, he 2"
„Ja, maar ik zag a lopen," zei Jaap . En hij
zette meteen maar door : „Meneer, mogen wij een
paar noten V"
„Noten, noten 2 He 2 . . . Wat is er met die noten . . . Koest, Tiras ! . . . Zijn dat jouw noten of
zijn dat mijn noten2 He 2"
06k een vraag ! dacht Jaap . En hij zei moedig
„wij willen graag een paar noten hebben, wij
dachten, omdat a ze toch niet plukt . . . De eekhoorns vreten ze allemaal op ."
„Er uit !" riep de notaris . „Wat heb jij daar
mee to maken, kwaj ongen, als ik die noten aan
de eekhoorns geven wil, he 2 . . . Zijn bet mijn
noten of zijn bet jouw noten 2 Maak, dat je wegkomt !"
Hij kwam een paar stappen op Jaap toe en ook
de bond maakte een dreigende sprong in dims
richting, maar werd aan de riem terug gehouden .
Jaap had een lelijk woord op de tong, maar hij
hield bet in . Hij draaide zich schijnbaar rustig
om en liep terug naar de weg, maar hij deed bet
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met zware benen en een bonzend hart . Hij had
een kleur als vuur, toen hij bij zijn vrienden kwam .
Ze behoef den niets to vragen .
„Wat een vent !'' zei Jaap nijdig. „Pas op,
daar komt hij aan, jongens! Aan de kant !"
Ze stonden zwijgend bij het hek, toen de notaris
in een grote grijze auto achteruit zijn erf afreed .
Hij scheen de jongens niet to zien, hij keurde ze
althans geen bilk waardig . Hij stopte, schakelde
over en reed de dorpsstraat in. De hond zat naast
hem op de voorbank.
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2.

De eekhoorns .

Terwijl de jongeins teleurgesteld stonden na to
mopperen bij het hek, rende Kees Verkuil plotseling terug naar de plaats, waar ze naar de noteboom hadden stain gluren . Daar stond een jorige
lindeboom, een van de grootste in de rij fangs de
weg, waarvan de takken bijna die van een groep
berken in de tuin van de notaris raakten . Onder
die boom sprong Kees, , zwaaiend met zijn armen,
op en neer.
„Hei, ksss, prrr!" schreeuwde hij . Toen stootte
hij een triomf kreet nit, bukte zich en hield een
noot in de hoogte .
„Ik heb er al een ! " riep hij . ,,Ha-ha, joiagens,
ik heb er toch een ! Dat moest de notaris eens
weten !"
„Hoe kom je daar nou aan '?" vroeg Jaap verbaasd .
„Ik zag een eekhoorn met een noot in zijn bek,"
vertelde Kees . „Die won fangs de stain naar beneden klauteren, hij was al op de onderste tak .
Maar toen ik schreeuwde, klom hij terug en liet
de noot vallen van de schrik . Kijk, daar zit hij . 0
jongens, daar is er nog een, die heef t ook een
noot!"
Hij wees naar boven. Op de hoogste takken
sprongen twee eekhoorns zenuwachtig om elkaar
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been en een er van had nog een noot in zijn bek .
Ze maakten bone geluidjes en bun staarten warm
dik van boosheid of van angst . De jongens begrepen bet allemaal ; de diertjes hadden van tak op
tak springend deze boom kunnen bereiken, maar
nu moesten ze naar beneden om de weg over to
steken, teneinde in bet bos to komen . Daar wilden
ze natuurlijk die noot bij bun wintervoorraad
brengen. Maar ook deze zou er niet komen . De
jongens sprongen en schreeuwden, Kees schudde
'aan de boom en wim gooide met een stok . De eekhoorn sprong er haastig voor opzij, maar liet de
noot vallen en Jaap raapte die op .
12

„Die moet ik hebben ! " riep Wim. „Hij heef t
hem voor mij laten valid !"
„0 j a 2" vroeg Jaap . „Heef t hij dat gezegd 2 "
Wim won nog veel beweren, maar Kees legde
hem het zwij gen op .
„Kom mee, jongens," zei hij . „Wij gaan daarginds stann, op een flinke of stand . Kijk, de eekhoorns gaan al terug naar de boom, ze halen natuurlijk een nieuwe noot. Laten we daarginds stil
wachten, tot ze terug komen ! "
Ze deden het . Ze zagen, hoe de eekhoorns de
noteboom weer bereikten, daar even rondsprongen
en toen terug kwamen met nieuwe buit . Sours
rustten ze even en gluurden naar alle kanten, dan
sprongen ze weer verder, van het ene boompje in
het andere, tot ze in de berken kwamen . Van een
dunne tak, die diep doorboog onder hun gewieht,
waagden ze toen de sprong in de linde . Op het
zelfde ogenblik echter kwamen de jongens aanstormen en maakten zo'n vreselijk lawaai, dat de
diertjes zich versehrikt vastkkmden aan een tak
en de noten meteen lieten vallen.
Polleke greep de een en Jaap ving de antler in de
lucht . Maar hij stond die grootmoedig of aan Wim
van de dominee .
„Ze zeiden daarboven, dat deze voor jou was,"
laehte Jaap .
„Vooruit, jongens, geef ze de ruimte ! " waarschuwde Kees . „Dan bedienen ze ons nog w'el een
keer !"
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„Zullen we 't wel doers V' waif elde Polleke .
„Voor ears keer is 't wel leak, maar om ze nu
aldoor to plagen . . . "
„Jo, ze hebben de hale dag rust, als wij in de
school zitten," zei Kees . „Ze halen genoeg, hoor!"
„Maar nu zullen ze wel niet meer terug komen,"
meende Jaap . „Ze zullen wel wijzer wezen . . ."
„Wedden 2 " vroeg Kees .
En hij bleak gelijk to hebben . De diertj es schenen
niet to begrijpen, dat ze beter een poosje konden
wachten met burs werk, want nog een paar keer
bracht er een een noot voor de jongens mee . De
andere scheen wijzer to zijn en kwam niet terug .
Toen grog de schoolbel en mochten ze beiden voor
zich zelf gaan zorgen .
„Met niemand over praten," spraken de jongens
nog haastig of . Die leuke bron van inkomsten
moest hat geheim van hun kleine groepje blijven .
Ze kwamen als laatsten bij de school . De meester
moest voor hen nog eens extra in de handen klappen, om ze tot wat meer spoed aan to maven . Hii
keek ze onderzoekend aan, toen ze langs hem liepen, de gang in. Hij zag missehien wel aan hun
glinsterende ogee en aan hun blikken van verstandhouding, dat er jets bijzonders gebeurd was,
maar hij vroeg gelukkig nergens naar .

=a
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3.

Een uitnodiging .

Toen die middag de school uitging, bleven drie
jongens treuzelen, tot al de andere kinderen verdwenen warm . Jaap stuurde zijn zusje alleen
naar huffs en Polleke, die niet blijven wou, ondanks het aandringen van zijn vrienden, mntfermde zich over haar ; zo had de kleine meld toch
gezelschap .
Jaap, Kees en Wim stonden meer dan een kwartier to wachten bij de tuin van de notaris, maar
ze kregen de eekhoorns niet to zien . Misschien was
het voor de diertjes ook etenstijd en zaten ze zich
in het bos to goed to doers aan hun voorraad .
Kees en wins gaven toch de cooed nog niet op, zij
behoef den zo vroeg niet aan taf el, haar Jaap kob
niet meer stil staan van onrust en holde in
een ren naar huffs . Hij kreeg natuurlijk een standje,
toen hij hijgend de kamer binnen kwam, want als
op iedere boerderij gold ook hier de regel, dat
om twaalf uur, als de manners thuis kwamen, het
eten op taf el moest staan en nu was de maaltij d
reeds halverwege .
2vroeg
~,waar ben je toch geweest, jongen"
Moeder, terwijl ze zijn eten opschepte .
,,We hebben gewacht op de eekhoorns," zei
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Jaap . „Het was zo leuk! . . . Och, liever geen bietj es, Moeder !"
„Eten, wat de pot schaft," zei Moeder . „Antlers
word je niet groot ."
„Welke eekhoorns 2" vroeg Vader .
Jaap wou het vertellen, maar , Moeder vond, dat
hij eerst eten moest . En toen Jaap in gedachten
zijn eerste hap nam, riep kleine Jan ineens : „Wij
hebben een hondj e aan taf el ! "
Ze moesten allemaal lachen, en Jaap legde zijn
16

vork neer, at zijn mond leeg en bong zijn hoofd our

to bidden. Daarna deed hij zijn best, our de anderen
in to balm en kreeg prompt zijn derde stand] e
„Niet zo vlug eten, Jaap ! Nu lijk je wel helemaal
een hondj e ! Je hebt vanmiddag immers geen
school2"
Maar Jaap brandde van verlangen our zijn
avontuur van die morgen to vertellen, en het lukte
hem our bijna tegelijk met de anderen klaar to
zijn. Na het bijbellezen en danken hadden Vader
en Gijs, de oude knecht, nog wel even tijd our naar
zijn verhaal to luisteren . Intussen stak Vader een
pup op en Gijs nam - een beetje stiekum, omdat
Moeder het liever niet zag in de kamer -- een
zwarte versnapering nit de glimmende koperen
dons, the hij altijd bij zich droeg .
Moeder, die de tafel afruimde, vond het maar
wreed, wat de jongens gedaan hadden, maar Gus
lachte en meende, dat je met eekhoorns zoveel medelijden niet behoefde to hebben .
„Het is een prachtige herf st voor die bruine
rakkers," zei hij . „Er zijn eikels en kastanjes en
noten in overvloed . Wat zullen ze slepen! Je hebt
nog noon zulke hamsteraars gezien . Ze makes
sours zoveel opslagplaatsen, dat ze zelf niet meer
weten, waar die zich bevinden ."
,,Maar je mag de notaris wel even waarschuwen," vond Moeder . „Antlers hondt die geen soot
voor zich zelf ."
„Nee hoor, Moeder!" riep Jaap . „Hij weet het
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr . - 2
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wel ! Ik heb hem heel beleef d gevraagd ore een
paar noten, maar hij heeft mij bet erf afge jaagd,
die ouwe brombeer ! "
„Weet je, wat ik denk 2 " zei Gijs . „Hij zal die

noten expres voor de eekhoorns laten hangen . Dat
lijkt missehien vreemd, maar hij is een geweldige
dierenvriend ."
„Heu ! " smaalde Jaap . „Dat meen je zeker
niet 2"
„Dat meen ik wel," zei Gijs . „Daar zou ik je
staaltj es van kunnen vertellen, mijn jongen ! Iij
heef t eens een knecht weggestuurd, omdat die zijn
kat een schop gaf . En hij heef t een van zijn pachters de huur van de boerderij opgezegd, omdat
die een paard mishandeld had. Zeven katten heeft
hij en die hebben allemaal een levee als een pries
bij hem . . ."
,,Moest hij voor de kinderen ook maar een
beetje vriendelijker wezen," mopperde Jaap . „Als
hij dan zo'n goed hart heeft . . ."
„Voor jongens bedoel je," verbeterde Gijs .
„Voor meisj es is hij vriendelijk . En voor zieke
kinderen ook. Dat kindersanatorium in bet bos,
bier een goed uur vandaan, is door hem gesticht
en ik weet niet hoeveel geld hem dat ieder jaar
wel kost !"
„Hoe kan dat nou 2" vroeg Jaap verwonderd .
„Waarom heef t hij aan jongens, aan gezonde jongens dan, zo'n hekel V'
„Ja jochie," zei Gijs, terwijl hij opstond om
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weer aan bet werk to gaan, „dat beef t allemaal
zijn reden . Maar dat vertel ik je later wel eens . . .
Non heb ik nog een uitnodiging voor je . Toen ik
vanmorgen op bet land was, kwam de boswachter
bij me langs en die vroeg, of je zin had om vanmiddag met hem op jacht to gaan . Dan moest je
om half twee bij de vijver wezen . . ."
„Non, graag ! " riep Jaap geestdriftig . „Mag
bet, Moeder2"
„Als je je oudste pakj e aantrekt, " zei Moeder .
„En je gummilaarzen."
„Natnurlijk ! " riep Jaap . „Ha, dat zal een f ijne
middag worden ! " En bij sprong op, om zich to
gaan verkleden .
Toen zei Gijs fangs zijn news weg : „Hij liep,
geloof ik, op zijn bags, de notaris to wachten. Die
zou vandaag met een gezelschap andere heren een
drijf jacht komen houden . . ."
Jaaps gezicht betrok en bij lief zich teleurgesteld
weer op zijn stoel vallen .
„Dan ga ik niet," zei bij . „Met die vent wil ik
niets meer to maken hebben ! "
„Jaap, " zei vader streng, „op zo'n manier mag
j e niet over de notaris spreken ! "
„Nou, maar U had hem vanmorgen maar eens
,moeten horen ! " wierp Jaap tegen . „Als een hoed
heeft bij me weggejaagd . . . 0 neen, voor zijn bond
was bij aardig genaeg, maar ik heb geen goed
woord van hem gehad . . . "
„Als je alles van hem wist, zou je daar niet zo
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boos om zijn, Jaap," zei Moeder . „Alles weten is
alles vergeven ."
Maar Jaap kon zich dat niet goed voorstellen .
„Dat is non die dierenvriend !" spotte hij . „Vel•went zijn katten en laat een boom vol noten voor
de eekhoorns staan, maar gaat er op nit, om onschuldige haasj es en konijntj es flood to schieten ! "
Gij s begon hard to lachen.
„Jaap, jongen, wat draaf je weer door ! " zei
hij. „Je weet net zo goed als ik, flat de jacht nodig
is. Als het wild allemaal bleef leven, kon geen
boer meer wat verbouwen. Dan vraten bij ons alleen reeds de konijnen de akkers leeg . 't Is nn al
bar genoeg, wat ze vernielen . Een goed jager, een
weidelijk jager zoals ze flat noemen, is geen wreedaard, flat weet je net zo goed als ik . Dan zou Opa
Eggink, de boswachter, dus
ook een wreedaard zijn 2 . . .
Hij wachtte even op antwoord, maar Jaap zat mokkend voor zich nit to staren .
De klok sloeg een . Gijs haastte
zich de deur nit . Maar even
later kwam zijn hoof d weer
om de hoek en hij vroeg : „Dus
maar doorgaan met de knollen
op de bosakker, baas2"
„Ja, char ben je toch bezig 2 " vroeg Vader verwonderd.
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„Dan is 't in orde," zei Gijs . „Dan kan ik f ijn
jets van de drijfjaeht op reeen zien, won ik maar
zeggen. Als er een bok bij me langs komt, span ik
hem mast ouwe Bruin voor de kar . . ."
Jaap sprong op en liep naar de dear .
,,Gaan ze op reeen drijven, Gijs2" vroeg hij .
Hij kreeg geen antwoord meer . Gus had zijn
klompen aan en sj okte de schuur in.
„Dan ga ik toch maar even," zei Jaap . „Ik heb
er ook wel trek in . . . T j onge, een reeen] acht,
daar ben ik nog nooit bij geweest . 11 aar als D .Q .Z .
weer zo lelijk tegen me doet, loop ik meteen het
vel d uit ! "
„Hoe noem je de notaris 2" vroeg Moeder, een
beet] e wantrouwend .
„D . 0. Z., Moeder ! D . 0 . Zondervan, zo heet hij
immers 2" zei Jaap met een onschuldig gezicht .
En hij verdween in de slaapkamer.
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4 . De eerste drift.
Toen Jaap tegen half twee bij de vijver kwam,
vond hij het jachtgezelschap bijeen op een zorniig
plaatsje aan de rand van het bos . De mannen
warm reeds klaar met eten, maar zaten nog even
to rusten, voor ze weer op stag gingen .
Vier j agers warm er : de notaris en nog drie
andere heren, die Jaap geen van alien kende . Die
zaten bij elkaar en twee honden, de brume van de
notaris en een bruinbonte, agen aan hun voeten .
Dicht daarbij zat de Opa van Gerdientje met de
drijvers, een stuk of zes mannen en grote jongens .
Ze luisterden naar een verhaal dat een der jagers
vertelde en ze lachten hard, toen het nit was ; zelfs
de notaris zat to grinniken . 't was zeker een leuk
j achtverhaal geweest, een stukje j agerslatijn .
Jaap groette het gezelschap en zocht zich een
plaatsje in het droge gras mast de boswachter,
die ditmaal niet zijn geweer maar slechts een wandeistok hij zich had . Een van de drijvers, Bram
van der Vliet, een j ongen uit het dorp, die een
j aar van school was, vroeg grijnzend : ,,Zo, gaan
er ook al kinderen mee op jacht . . ." Maar Opa
legde Jaap de hand op de sehouder en zei : ,,Fijn
j ong, dat j e gekomen bent! Je bent mooi op tijd .
De notaris wil vanmiddag een drijfjacht op reeen
houden en dan kunnen we een goeie drijver, die
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het bos kept als jij, prachtig gebruiken ." En daarmee was de schampere opmerking van Bram al
weer helemaal goed gemaakt . . .
De notaris nam bet woord .
,,Manners," zei hij, ,,we gaan weer beginners . Nu
komt dus de hoof dschotel van deze dag : de reeenj acht . Ik verzoek u, goed to luisteren naar de uit
eenzetting, die mijn boswachter geven zal en u
daar onvoorwaardelijk aan to houden . Eggink,
ga je gang!"
Opa stond op .
„De wind is oost," zei hij, „en de reeen laten zich,
zoals trouwens al bet wild, bet best voor de wind
drijven. Daarom lijkt het mij bet best, dat wij aan
de oostkant van bet bos beginners en dat de geweren zich bij de eerste drift opstellen op de hoof dlaan. Er houden zich bier in bet terrein een stuk
of tiers reeen op, waarbij twee volwassen bokken .
De joiagste daarvan is twee jaar oud en dus to
herkennen aan zijn gewei : een gaf f elgewei . Het
is een prachtig beest . Toen bet nog een spiesbok
was, was bet al groter dan zijn vader . De oude
bok is een vijf ender, die aardig begint of to takelen. Het is goed, dat die of geschoten wordt .
Verder zijn er drie of vier volwassen geiten en
een stuk of vier kalveren . Die kalveren zijn bijna
volwassen en moeilijk van de oude geiten to onderscheiden, maar ze mogen in geen geval geschoten worden ; dat is bij de wet verboden . Een geit
zou of geschoten kunnen worden, een oud, donkey
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exemplaar . Maar om to voorkomen, dat er een
verkeerde gesehoten wordt, lijkt het mij het best,
wanneer we of spreken, dat dit voorrecht aan de
notaris voorbehouden blijf t ; die kept de oudste
geit . "
„Accoord, " zei de notaris . „Zet de drijvers maar
uit, Eggink . Ik wijs de geweren hun plaats . Geef
het sein met de hoorn, als de drift begint . "
„Ja meneer," antwoordde de boswachter . „Kom
jongens. Niet praten, straks in de drift goed af stand bewaren en precies op de rij blijven ."
De drijvers liepen aehter de boswachter aan,
Jaap voorop . Maar Bram greep hem mw bij de
schouder, drong hem achteruit en grog voor hem
lopen. Jaap werd zo nijdig, dat hij er over daeht,
om de vent een whop to geven, maar hij beheerste
zich . De rij mannen en jongens bereikte met een
omweg de rand van het bos en daar wees Opa ze
alien hun plaats . Jaap hield hij bij zich, aan zijn
reehterhand, en speed nog gauw een stok voor
hem. Daarnaast kwam Bram. Toen hues de boswachter op zijn hoorn, die aan een riem om zijn
hals hing, en de drijvers drongen op een rij het
kreupelhout in. Ze sloegen met hun stokken in de
struiken en de heidepollen en riepen ; „Prr, prrr,
ksss ! " om het wild op to jagen. Het stille bos was
plotseling vol met lawaai .
Een heerlijke spanning begon zich van Jaap
meester to maken . Zou het lukken 2 . . . Zouden de
reeen los komen 2 . . . Moor, daar klonk al een schot
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in de verte . Nog een! . . , Zou er nu een ree geschoten zijn 2
Rrrrt ! . . . Daar vloog met veel geschreeuw en
hevig geklapper van vleugels een grote fazanthaan
vlak voor Jaaps voeten op . Jaap schrok er van

en bleef een poosje staan, om de mooi gekleurde
vogel na to staren, die zich snel boven de struiken
verhief en recht vooruit op de jagers aanvloog .
Maar Opa riep : „Vooruit, Jaap ! . . . Doorlopen,
jongen! Op de rij blijven, mannen, antlers slaat
het wild achteruit !"
„Als je een f azant op j aagt, moet je „tiro " roepen," zei Bram, die dicht bij Jaap was komen
lopen. „En als je een hags opjaagt : „partoe" .
Sufferd, weet je dat nog niet2"
„Jawel," zei Jaap, „en als ik een olifant opjaag, zal ik hem naar jon toesturen en roepen ;
,,Mack, dat je wegkomt ." Is 't nou goed2"
„Bram, blijf toch op je plants!" riep de boswachter . „Bemoei je maar niet met Jaap, die
weet er meer van dan jij !"
Ziezo, die zat ! Jaap kon het niet laten, om even
to grinniken, terwijl hij verder dreef . En toch had
Bram gelijk, Jaap had vergeten de jagers to waarschuwen, toen hij de fazant opjoeg . „Tiro, tiro !"
werd nu telkens geroepen, de hele drijverslinie
langs.
Jaap kwam op een open plek in het bos . Toen
vloog plotseling een groot bruin flier met enorme
sprongen voor hem langs . Een ree, en met een
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gewei, een bok dus ! Hij wierp zich met een prachtige sprong in de struiken, bong plotseling naar
links om en rende vlak fangs de boswachter, die
hem iaog met gespreide armen probeerde to keren,
achter de drijverslinie het bos in .
„IDat was de jonge bok, Jaap ! " riep Opa . „Zag
je hem goed 2 . . . Die slimmerd moist al, dat er vooruit gevaar dreigde . Op de rij, manners, en goed
of stand bewaren ! "
De drift ging voort . Jaap joeg nog een hags
en een houtsnip op, riep hard „partoe" en „tiro"
en telkens knalden nu de geweren. Hij kwam
vlak voor een der jagers op de boslaan . Die had
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een hags en een f azanthaan geschoten, maar geen
ree. En toen de jagers zich verzamelden, bleek,
dat er geen enkele ree langs de geweren gekomen
was.
„Ze wilden bier niet op aan," zei de boswachter .
„Er is ook op ander wild geschoten, daar komt
bet van, we hadden moeten of sprel en, dat er
alleen op reeen geschoten zou worden ."
„Dan had je dat moeten zeggen, " zei de notaris
nors.
„Ik weet bet, " antwoordde Opa . „Laten wij er
bij de volgende drift om denken ."
De notaris was uit zijn humeur, maar dat bleek
om de bond to zijn,
„Ik heb last van flat flier," zei bij . „Het is nog
jong en wil niet stil bij me blijven liggen. Het
scharrelt road tussen de struiken en jaagt bet
wild terug. Ik moet een van de jongens mee hebben, om bet vast to houden."
„Jaap," zei de boswachter, „jij blijft bij meneer
de notaris ."
Jaap had er niet veel zin in, maar bij durf de niet
weigeren . En toen de boswachter met de drijvers
vertrok om een ander gedeelte van bet bos of to
drijven, bleef bij bij de jagers . De notaris deed de
hood aan de riem en gaf die Jaap in handen . Tiras
was een sterk beest . Jaap had moeite, om bet to
houden.

27

5, De reeen komen .
De notaris wees elke jager zijn plaats fangs
een boswalletj e, dat de reeen zouden moeten passeren op bun vlucht voor de drijvers . Er werd
niet bij gesproken. Hij wees en de jager stelde
zich op ; ongeveer honderd meter vender wees de
notaris weer . Zelf liep bij door tot de laatste
plaats, bijna aan het eind van de wal en hield
stil, waar een gang was uitgesleten door bet vele
wild, dat bier in de loop den jaren de wal was
overgeklominen . Een slingerend wildpad leidde
bet bos in, een hol dennenbos met bier en daar
een weinig ondergroei en op dat pad stonden duidelijk of gedrukt de sporen van reeenhoeven .
„Een prachtige plaats," dacht Jaap .
Achter een sparretj e, een meter of tien van bet
wildpad verwijderd, liet de notaris zich op een
knie neer en wenkte Jaap om naast hem to komen .
Jaap deed bet, de bond legde zich tussen hen en
Jaap hield hem stevig vast bij de halsband.
Toen was bet maar wachten, heel stil wachten .
De zon scheen door de takken en legde een klced
van licht en schaduw op bet mos . Een lichte nevel
hing tussen de stammen . Een boomklevertje piepte zacht en zocht ijverig, stam op, stam af, de
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boomsehors langs naar voedsel . Verder was alles
roerloos stil . . .
Toen klonk in de verte de hoorn van de boswachter : de drift begon . Het lichaam van de
notaris verstrakte, hij riehtte zich op en tuurde
het bos in. Door de takken van de spar tuurde
Jaap mee. Maar niets roerde zich tussen de stammen. Jaaps linkerbeen, waar hij op hurkte, begon
to prikkelen en to steken, maar hij durf de zich
niet to bewegen . Een troep pimpehneesjes grog
voorbij, f ladderend van tak op tak, roepend naar
elkander met zachte sjilp-geluidjes . Een eekhoorn
roetste langs een stam, wipte nader over de grond
en bleef op korte of stand zitten met een denneappel tussen zijn voorpootjes, maar seheen die
twee roerloze gestalten niet op to merken . Jaap
keek de notaris aan en zag een twinkeling van
vermaak in zijn ogen . Nu . vond hij hem ineens
zo'n nare vent niet meer . De hond kreeg ook de
eekhoorn in het oog en wilde opspringen, maar
Jaap drukte hem zwijgend neer. Van die gelegenheid maakte hij gebruik, om zijn been to verplaatsen . Maar die kleine beweging was voldoende, om de eekhoorn to verjagen .
Het geluid van de drijvers kwam diehterbij .
Plotseling klonk geroep : „Partoe ! . . . Partoe ! . . . "
Jaap was een en al aandacht . En zie, daar kwamen de reeen! . . . Drie aehter elkaar draaf den
door het bos, nog op enkele honderden meters of. Ze volgden het wildpad en kwamen steeds
stand
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nader. Plotseling stonden ze even stil, de koppen
omhoog, en zochten het bos of . Zouden ze lets gemerkt hebben 2 . . . Toen kwamen ze, rustig voortstappend, dichterbij .
Jaap had een brok in zijn keel . Nog nooit had
hij zo mooi de reeen gezien . Voorop ging een
prachtige slanke reegeit. Zie, hoe mooi ze haar
ranke poten neerzette ! Hoe soepel, hoe beheerst
was haar tred, hoe Pier was haar houding ! Be
twee anderen warm lets minder groot en lichter
van kleur, hun gang was ook wat onbeholpen .
Bat moesten kalveren zijn !
Jaaps hart bonsde van spanning . Hij hoorde de
notaris ademen, kort en gejaagd . Hij keek naar
hem : de oude heer had het geweer aangelegd en
op de voorste ree gericht . Op twintig pas of stand
stonden de dieren plotseling stil, alle drie tegelijk,
als op een bevel en staarden naar de jager . Zie
nu die voorste, dat prachtige beest, de ranke hall
gestrekt, de oren nieuwsgierig naar voren gericht .
Zou dat nu plotseling neerstorten, wanneer het
schot ging, en spartelend sterven2 . . . Alles in
Jaap verzette zich daartegen .
„Neen, niet schieten!'' wilde hij roepen, maar
hij kon geen geluid voortbrengen . Hij keek naar
de notaris . Die had het geweer lets laten zakken
en zat doodstil naar de reeen to kijken. Jaap hoorde
hem hijgen, alsof hij het erg benauwd had .
En toen - Jaap schrok er van ! - zei de notaris
hardop : „Vooruit dan maar ! 1k schenk je het
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leven . . ." en stood plotseling op . Jaap zag de
reeen tegelijk wegstormen . Hij zag nog bun mooie
sprongen door bet bout : de voorpoten gebogen,
de achterpoten gestrekt, sprongen van meters ver .
Toen rukte de hoed hem ondersteboven, maar hij
hield vast en hoorde de notaris zeggen : „Ik kan
bet niet, ik kan bet niet ! . . . "
„0 meneer, wat f ijn, dat u niet geschoten hebt ! "
zer aap.
„Wat 2" vroeg de notaris . „Wat zag je 2 . . . 0,
ben jij char nog2 . . . Ja, ja, mooie beesten, he . . .
Maar . . , eh, j e mood dicht, he 2 G een woord hierover, begrepen2"
Zijn stem was wear net zo nors als die morgen
en Jaap wist niet, wat hij zeggen moest . Hij begreep bet eigenlijk niet goad .
Hij kreeg een rol pepermunt in de hand gestopt .
„Geen woord, he 2" snauwde de notaris nog eens .
De drijvers warm nu dichtbij gekomen . Het gezelschap verzamelde zich .
„Zijn er geen reeen langs gekomen2" vroeg de
boswachter .
„Nee," zei de notaris nors .
,,Maar wij hebben ze toch gezien, " zei Opa verwonderd . „Drie : de oude gait en twee kalveren .
Ze gingen in uw richting, notaris ."
„Ja, die zijn op verre of stand gepasseerd,"
jokte de notaris . „Jammer, jammer, die oude gait
had geschoten moeten worden . . . Kom, we houden
er mee op, here n! 't Is met die reeen] acht toch
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nets gedaan. We kunnen het veldd nog wet nemen.
En dan niet drijven, maar voor de voet ."
Hij keek Jaap strak aan . Die doorstond zijn blik
en zweeg . En hij herinnerde zich plotseling de
woorden van Gijs : ,,Hij is een geweldige dierenvriend . . ."
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6 . Jacht voor de voet .
De middag was reeds half voorbij . De zon scheen
laag door de boomtoppen .
,,We zullen zien, dat we nog wat hazen krij gen, "
zei de notaris . „Boswaehter, waar kunnen we bet
best naar toe?"
„Naar bet land van Van der Heide," zei Opa .
„Dat is het dichtst bij en daar is nog weinig gejaag . '
„En daar zitten hazen genoeg," zei Jaap geestdrif tig .
„Hoe weet jij dat2 He 2" vroeg de notaris.
„Omdat het ons land is, meneer," zei Jaap .
,,0 zo, ben jij een jongen van Van der Heide !
Non, vooruit, dan gaan w maar . Laat de bond
maar los, . . .eh, Van der Heide."
Jaap moest lachen, omdat bij bij zijn achternaam werd genoemd . Maar bet klonk toch wel
leuk. Net, alsof bij al een volwassen man was .
Zou de notaris nu nog zijn voornaam niet weten 2
Die was vanmiddag al een paar keer genoemd . . .
Jagers en drijvers stelden zich buiten bet bos
in een lange rij op, telkens een jager tussen twee
drijvers in. Zo liepen ze de akkers over . De drijvers schreeuwden nu niet : men moest bet wild zo
dicht mogelijk zien to naderen . De honden liepen
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in een zig-zaglijn op korte afstand voor de jagers
been en weer, met bun news fangs de grond .
Jaap bleef naast de notaris. Hij joeg een fazant
op, maar er werd niet geschoten . Het was een hen,
dat zag Jaap wel aan haar eentonig bruin-grijze
verenkleed . Hennen werden gespaard, om bet volgend jaar weer een goede fazantenstand to krijgen .
„De bond heeft lucht ! " riep de boswachter gedempt.
Tiras liep druk been en weer, ijverig snuf f elend
fangs de grond . Hij volgde een spoor . Potseling,
aan de ruige karat van een sloot, stond hij roerloos
stil, bet lichaam gestrekt, een voorpoot geheven,
de news vooruit . Alleen zijn staartstompje bewoog ; dat kwispelde druk .
„Hij staat," zei de notaris. „Vast, Tiras !"
De hood deed twee stappen vooruit en daar
f ladderde een f azanthaan met veel lawaai omhoog
en vloog over bet hoof d van de notaris terug in
de richting van bet bos . Maar hij kwam er niet .
Een schot knalde en de vogel duikelde hoog uit
de lucht naar beneden . Meteen joeg de bond nog
een haan op . Ook the schoot de notaris.
„Een doublet ! " riepen de andere jagers . „Gefeliciteerd, notaris!"
De bond rende de akker op en apporteerde de
f azanten, eerst de een, toen de antler. Hij ging voor
zijn bags zitten met de fazant in de bek en gaf
the gehoorzaam af. Hij was goed afgericht . Jaap
hoopte, dat hij de buit dragen mocht, maar Bram
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was er eerder bij, om die in ontvangst to nemen .
Hij grijnsde tegen Jaap . Die deed, alsof hij het
nlet zag.
Ze jaagden verder . Op een knollenakker was
Gijs aan het werk . Hij laadde de wagers vol knollen voor de koeien. De rij jagers liep dicht langs
hem heen . Gijs ging bij het paard staan en hield
dat vast aan het hoofdstel . Het zou kunnen schrikken, als er geschoten werd . Jaap stak zijn hand op
en Gijs zwaaide terug . En toen zag Jaap, dat ook
de notaris zijn hand ophief voor een groet. wat
was hij vriendelijk tegen Gijs . . . Zou hij hem
kennen 2 . . . Och ja, wie kende oude Gijs ook niet 2
Ze liepen nu over een omgeploegd stoppelveld,
waarop hier en char een pluk rogge was opgeschoten. Zeker van een verloren aar, die ondergeploegd
was. En toen zag Jaap een hags liggen . Het flier
lag in zijn leger, een ondiepe kuil, die hij in de
lose grond had uitgegraven, doodstil, de kop op
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de voorpoten, de lange oren over de rug. Het leek
weI, alsof het sliep, maar de grote, bruine ogen
stonden wijd open.
J aap was stokstijf blijven staan en riep: "N0taris!" En toen de jager keek, zei hij: "Hier ligt
er Min!"
De notaris kwam dichterbij.
"Ja," zei htj, ,.ik zie hem al. J aag hem er maar
uit, Van der Heide!"
Hij had de haas gemakkelijk kunnen schieten,
maar hij deed het niet. Een goed jager schiet geen
haas in het leger.
J aa p stampte op de grond en met snelle sprongen
rende de haas voort over het veld. Hij kwam niet
ver. V66r hij de akker af was, tuimelde hij over
de bol, dodelijk getroffen door het schot van de
notaris. N ou, die kon ze raken, hoor!
De hond apporteerde en J aap was er al bij, om
de haas van de notaris over te nemen. Opa hielp
hem, om het dier nan de stok op zijn rug te hangen. Zie-zo, nu had J aap ook wat te dragen! En
al kneep de stok na een poosje weI erg in zijn
schouder, J aap hield dapper vol.
Ze jaagden door tot aan het kanaal. Toen gingen ze over een andere strook land terug op het
bos aan. Nu en dan sneuvelde een haas of een
fazant en een der jagers schoot twee patrijzen uit
een vlucht van weI tien, die uit een knollenakker
opkwam.
Halverwege het bos lag een moeras, begroeid
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met hei, gagel en antler laag struikgewas . Jaap
moist, dat het een gevaarlijk moeras was, want hij
was er met oude Gijs wel eens geweest, als ze
naar kievitseieren zochten . Maar het moest even
of gedreven worden . De jagers stelden zich condom
op en de drijvers liepen op een rij het ruige terrein in.
Jaap zette zijn voeten voorzichtig neer, nam de
hags in de hand en voelde telkens voor zich met
zijn stole, of de grond betrouwbaar was . Toen hij
aan een open stuk kwam, begroeid met laag, nog
donkergroen gras, waar de bodem bewoog onder
zijn stole, durf de hij niet verder en liep heen en
weer, om een veiliger pad to zoekem Dit was het
gedeelte, waarvoor Gijs hem in het voorjaar bijzonder gewaarschuwd had .
Bram, die mast Jaap liep, maar lets achter gebleven was, lachte hem flit .
„Durft het joehie niet verder2" plaagde hij . „En
hij heeft zijn laarsjes nog wel aan! . . . Is hij bang
voor een nat broekj e 2 Ja, als je ook nog maar
zulke korte beentjes hebt ! . . ."
„Ik moet hem eigenlijk waarsehuwen," dacht
Jaap . Maar hij kon er niet toe komen . Hij maakte
een uitnodigend gebaar en zei, met een spottende
bulging : „Gaat u voor, meneer !"
„Het zou me ook moat wezen !" smaalde Bram .
„Ik ben niet zo gauw benauwd . waar gras groeit,
kun je lopen, snap je dat nog niet 2" En hij stapte
driest de groene vlakte op .
39

Maar de grond golf de waar hij ging, en Bram
begon hoe langer hoe haastiger to lopen, om dit
verraderlijke stuk grond over to komen . Midden
in de moerasweide was een eilandj e van struiken
en heide, daar liep hij op aan . Maar toen Brammetj e er nog slechts een paar meter of was, trapte
hij door het dunne grastapijt en zakte tot over zijn
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middel weg . De molder spoot naar alle kanten en
hij schreeuwde en huilde van angst . Intussen
ploeterde hij wat hij kon, om zich los to rukken
uit de zuigende diepte en de reddende kant to bereiken en onder daverend gelach van al de andere
drijvers gelukte hem dat .
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Toen bleek, dat hij toch niet tevergeef s the gevaarlijke tocht had gewaagd. Want toen hij druipend en hijgend op het eilandje kroop, schoot een
bruin dier uit de heidepollen, sloop door de struiken en flitste snel het weitje over .
„Een vos !" riep de boswachter .
„Een vos, een vos ! . . . Partoe, partoe ! . . ."
schreeuwden de drijvers .
„Ik heb hem opge j aagd ! " triumf eerde natte
Bram en hij stond to dansen op de rand van het
eilandje . Toen gleed hij uit en met een angstschreeuw zakte hij voor de tweede maal weg . Maar
niemand lette op hem . Elk had zijn voile aandacht
bij de vos. De drijvers herstelden de linie, om hem
to beletten, achteruit to ontsnappen . De honden
werden op het roof dier aangehitst. Steeds verder
drongen de drijvers op . Zo moest Reintj e wel langs
de geweren zijn kans wagers. Maar nauwelijks had
hij zijn spitse snuit uit de dekking gestoken, toen
het dodende schot reeds knalde .
„Hij is binnen ! " riep de notaris .
Allen haastten zich naar de plaats, waar de vos
gevallen was en verzamelden zich om het dier, dat
nog even lag to stuiptrekken en toen zijn poten
strekte.
„Wat een prachtbeest ! " zei er een .
„Wat een lout!" zei een jager en wees naar de
dikke bruine staart met het witte punt] e .
„Die zal wat wild opgevreten hebben, om zo
groot to worden !" meende de notaris .
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„wat een listig plaatsj e had hij uitgezocht, the
slimmerd ! " zei de boswachter . „Juist op dat onbereikbare eilandj e waar nooit iemand komt ! . . .
1k had al een paar weken zijn prent gezien in het
veld, maar nooit kon ik hem vinden . Dat nou net
die ram . . . "
„Stil eens, ik hoor iemand roepen," zei de notares .
Ze luisterden alien .
„Hei, ik kan hier niet weg ! Lelijkerds, laat mij
niet in de steek ! " klonk een stem nit het moeras .
Het was Bram, die nog steeds op zijn eilandj e
zat . Door de opwinding om de vos hadden alien
hem vergeten.
Een groot gelach ging op . De drijvers gingen
terug en bleven aan de rand van het gevaarlijke
moerasweitje staan . Daar zagen ze Bram, die
stond to stampvoeten van ongeduld en ergernis,
misschien ook wel van kon.
„Help me hier eens of !" schreeuwde hij .
„Waarom ~" vroeg de een . „Je zit daar toch
best 2 De vos is flood, die zal je geen kwaad doers ."
„Kruip in zijn nest ! We zuilen je iedere flag
wel een brood] e brengen, " beloof de een ander.
„Ik wil er of!" riep Bram huilerig .
„Nou, kom flan maar hier, dan zal ik je wel
verder helpers," lachte een van de plaaggeesten .
„Kom maar, jochie! . Kom maar bij je vader ! "
nodigde een ander vriendelijk nit . „Laat maar
eens zien, hoe je stappen kunt ! . . . "
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Maar de boswachter kwam met een stuk plank,
dat hij ergens gevonden had, en smeet hem dat
toe.
"Kruip maar op je buik hier naar toe en schuH
die plank voor je uit!" riep hij. "Dan kun je
daarop steunen, als je er weer doorzakt."
Maar onder veel gelach en grappige aanmoedigingen bereikte Brammetje veilig de kant. De drij-:
vers knepen hun neus dicht, toen hij bij hen kwam.
Toen brachten ze hem in optocht naar de jagers.
Bram keek nauwelijks naar de vos, maar sprong
meteen op J aap af. Die dook onder zijn grijphanden door en redde zich achter de notaris. En
toen Bram hem ook daar niet met rust liet en met
zijn bemodderde kleren tegen de notaris opliep,
kreeg hij een draai om zijn oren, die klonk als een
klok.
"Maak, dat je wegkomt, he~" zei de notaris.
"Je ruikt als een bunzing, vent! Wi! je liever
blijven ~ N ou, zoals j e wilt, we gaan toch op huis
aan. Maar gedraag je dan rustig, he~"
"Mag ik de vos dragen, meneer ~" vroeg Bram.
"Geen sprake van," was het antwoord. "Je bent
er veel te vies voor. Ik wil die vos op laten zetten.
De boswachter zal hem dragen. Kom mannen, we
jagen nog even door tot het bos."
Bram ging met een verongelijkt gezicht bij een
andere jager lopen en tegen Jaap bromde hij:
"Wacht maar, mannetje, ik krijg je nog weI!"
Maar Jaap maakte er zich niet ongerust om.
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De zon ging onder, toen ze het bos bereikt hadden. Zij blonk in de ramen van het huffs van Polleke, dat een paar honderd meter verder aan de
bosrand stond . Achter het huffs, op een grote hoop
turf, stond Polleke roerloos to staren . Zijn gestalts tekende zich fielder of tegen de rode avondlucht . Jaap stak zijn hand op, maar kreeg geen
groet terug : Polleke zag fist zeker niet.
De jagers ontlaadden hun geweren . De jacht
was geeindigd. Al was er geen ree geschoten,
fist was toch een prachtige middag geweest, char
warm alien fist over eens . Gezellig pratend lisp
men langs de rand van fist bos op de vijver aan,
waar de auto van de notaris stond .
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7.

Een nare ontdekking .

Voorop gingen de drijvers met het wild . Daarachter liepen onder vrolijk gepraat de jagers,
met het geweer op de schouder . Dan volgde de
boswachter, met de vos op zijn rug en Jaap aan
zij n zij de .
De notaris was in een goede stemming . Hij lachte
hartelijk om een grap van een zijner jachtvrienden
en streelde onder het gaan zijn hood, die de kop
ophief. Maar plotseling bleef hij staan en zei een
lelijk woord .
„Eggink ! " riep hij . „Eggink, kom eens hier ! "
„wat belief t meneer 2 " vroeg Opa .
„Kijk eens her ! " gromde de notaris en wees
naar de boswal. Daar hing tussen de struiken een
hags bij het walletje neer . Zijn kop was achterover
gebogen, de grote ogen puilden uit, een voorpoot
was in laatste kramp geheven naar de plaats
waar een koperen strik wegkneep in de wollige
teals . Het andere eind van de strik zat vast aan
een eikeboompje . Rondom was de aarde omgewoeld door de poten van het arme, gef olterde dier .
Het had zeker nog urea lang in doodsangst geworsteld om zich to bevrijden, nadat de strik het
gegrepen had, toen het op voer uit wilde gaan
naar de akkers .
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„Hoe is dat mogelijk2" schrok de boswachter .
„Hoe bet mogelijk is 2 " snauwde de notaris . „Dat
zie je flu, dat bet mogelijk is ! Maar dat moest
niet mogelijk zijn ! In mijn bossen moet niet gestroopt worden . waarvoor heb ik eigenlijk een
boswachter, he 2"
„Meneer," zei Opa waardig, „u behoeft niet zo
tekeer to gaan. U weet evengoed als 1k, dat bier
in geen jaren stroperij is voorgekomen . Ik controleer geregeld bet hele bos en dit is voor mij evengoed een verrassing als voor u ."
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„wanneer ben j e hier voor het laatst geweest°"
vroeg de notaris, jets minder onvriendelijk .
„Eergisteren, en toen stood er geen strik, dat
weet ik zeker."
„En flu staan ze overal ! " wood de notaris zich
weer op . Hij liep bet wallet] e langs . „Kijk maar,
hier . . . en daar . . ., en ginds . . ."
Hij had gelijk. Op alle wildpaadj es die uit bet
bos liepen, stonden de strikken listig en bijna onzichtbaar opgesteld, als wrede klauwtjes, gereed
om to grijpen en to worgen wat binnen burs bereik
kwam. De notaris wilde ze optrekken, maar de
boswachter hield hem tegen .
„Laat staan, meneer ! " zei hij . „Laat de hags
ook hangers. En praat niet zo luid, de drijvers behoeven er niets van to weten, the Bram loopt me
al veel to veel achterom to gluren . . . De stroper
moet niet merken, dat we zijn strikken ontdekt
hebben, zoveel to eerder hangt luj zelf.. We kunnen
niet voorzichtig genoeg zijn, want bet is geen beginneling, die hier aan bet werk geweest is . Het
beste is, om nu maar door to lopen, heren ."
„Als je maar zorgt, dat je hem gauw hebt, "
bromde de notaris . „Die dierenbeul ! Die hoort
achter de tralies ! He
En verder liep hij maar in zichzelf to mopperen .
De dag was door dit voorval ineens voor hem bedorven.
„Achter ! " snauwde hij tegen zijn bond, die de
snuit tegen zijn hand duwde . En voor de drijvers
6
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had hij bij het of scheid geen vriendelijk woord .
Hij liet het wild in de bagageruimte van de auto
leggen, betaalde de drijvers met enkele woorden
hun loon en kwam then nog even naar de boswachter, the op een of stand met Jaap stood to
wachten.
„Nou, je zorgt maar gauw dat het uit is, he V'
gromde hij . En then voegde hij er nog aan toe
„Ik vraag me af, of je niet to oud wordt voor je
werk . . , "
De boswachter antwoordde niet . Hij stopte een
pup en Jaap zag, dat zijn handen trilden .
Then keek de notaris Jaap aan, haalde zijn portemonnaie voor de dag en stale hem een golden
toe.
„Hier, Van der Heide, voor jou ."
Maar Jaap keek hem strak aan en schudde zijn
hoof d. Ja, hij zoo daar lets aannemen van die
brombeer, die zo onvriendelijk tegen de goede oude
boswachter optrad ! . . .
„wil je niet 2"
,,Nee," zei Jaap, heel onbeleef d .
„Dank u," verbeterde hij .
De notaris keek hem scherp aan, haalde de
schouders op, stapte bij de andere jagers in zijn
auto, startte en reed weg .
De drijvers liepen mee op door de hoofs lawn,
tot waar die de weg naar het dorp kruiste . Aan
de hartelijke manier, waarop ze Opa then groetten,
was wel to merken, hoeveel ze hielden van de oude
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man. Bram was al vooruit gegaan . Die had het
zeker koud gekregen in zijn natte pakj e .
Opa en Jaap liepen samen verder . Ze spraken
niet veel . Opa was diep in gedachten en scheen
aan Jaap niet meer to denken . Nu en dan mompelde
hij zacht een paar woorden in zijn baard, die Jaap
niet verstond . En opeens zuchtte hij diep . Toen
scheen het tot hem door to dringen, dat Jaap nog
mast hem liep . Hij lachte en legde hem de hand
op de schouder.
„Ja, ja, " zei hij, „'t is wat to zeggen, jong ! "
Toen kon Jaap het niet laten, om de oude boswachter to troosten .
„Trek u zich er maar nets van aan, Opa, hoor ! "
zei hij, „wij vinden het allemaal een nare man !
Voor de dieren is hij aardig, maar de mensen
snauwt hij of . . . '
„0, de notaris bedoel jet" vroeg Opa . „Ja, die
is wel eens wat moeilijk, maar dat moet je hem
maar niet kwalijk nemen ; hij heeft zo'n zwaar en
verdrietig levers gehad . En hij is geen Christen,
Jaap, nu is er niemand, die hem waarlijk troosten
kan . Maar hij heefteen goed hart . Hij is niet zo
kwaad, als je sours zou denken . . . Nee hoor, dat
is hij niet . . . "
De boswachter zweeg even .
„Nee, die stroperij, dat is erger!" grog hij toen
voort. „Maar we zullen ons best doers . En jij kunt
me helpers, wil jet"
„Natuurlijk, Opa, graag !"
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr . - 4
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„Praat er dan met niemand over," zeil de boswachter . ,,Boor je goed, met niemand ! Kan ik
daar op aan~"
„Ja zeker, Opa," beloofde Jaap .
Grootmoe stood al bij bet hekj e op de uitkijk .
Toen ze Jaap zag, nodigde ze hem hartelijk uit,
om even binnen to komen .
„Er is een brief van Gerdientj e, " zei ze . „Kom
maar, dan mag je hem lezen . Je moet de groeten
van haar hebben . Ze is . . ." En ze wilde al beginners om de inhoud to vertellen, maar de boswachter zei, dat hij het beter vond, als Jaap flu
naar huffs ging .
„Het is al laat," zei hij, „en ik heb lets met je
to bepraten, vrouw . Dag Jaap, tot morgen, boor,
kameraad ! "
Kameraad, zei hij . Jaap begreep wel waarom.
En hij vond bet helemaal niet erg, dat hij naar
huffs werd gestuurd .
Toen hij na een paar stappen omkeek, zag hij
de oude mensen ernstig pratend bet pad naar bun
huisje oplopen. Grootmoe sloeg de handers verbaasd ineen . Het was niet moeilijk to raden, wat
de inhoud was van bun gesprek .
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8 . Geen geheimen voor je ouders .
Toen die avond de kleintj es naar bed waren
en Jaap als gewoonlijk nog een uurtje op mocht
blijven, kon hij het niet laten, nog eens weer over
zijn jaehtavonturen van die middag to beginners .
Het verhaal van Bram en de vos had hij reeds
aan taf el verteld en ze hadden er allemaal schik
om gehad. Kleine Jan had geschaterd, toen Jaap
in de kamer nabootste, hoe Bram met gespreide
amen de moeraswei had getracht over to steken
en hoe hij toen plotseling met een benauwd gezicht in de diepte was gezonken . En toen hij in
zijn pyjama beneden was gekomen, om wel to
rusten to zeggen, had Jaap het hem nog een keer
moeten voordoen . Maar over de reeenjacht en
zijn belevenissen met de notaris had Jaap maar
niet gepraat . Zus zou het eens niet kunnen verzwijgen . . .
Nu echter vertelde hij het . Hoe hij met de notans had zitten wachten in de stilte van het bos .
Hoe de reeen naderbij waren gekomen, onbewust
van het dreigende gevaar . En welk een verrassing het voor hem geweest was, dat de notaris
niet geschoten had, omdat hij er niet toe komen
kon, zo'n prachtig flier to doden .
Gijs vooral was een en al oor bij flit verhaal .
51

Hij zat worstepinnen to snijden, kleine houtjes,
waarmee de uiteinden van een worst aan elkaar
moesten worden gedraaid . De volgende morgen
zou op de boerderij een varken worden geslacht .
Maar flu liet hij zijn werk rusten en luisterde vol
aandacht .
„Zie je flu wel 2" zei hij . „W at heb ik je gezegd 2 . . . 0, hij beef t zo'n goed hart, die ouwe
notarls!
„Ja, als bet om een dier gaat !" mopperde Jaap .
„Hij geef t meer om een dier dan om een mens .
Had je maar eens moeten horen, hoe hij later
tegen Opa Eggink uitvoer !"
„Tegen de boswachter 2" vroeg Moeder verwonderd . „Waarom dan, Jaap"
„Wat was er dan gebeurd 2' inf ormeerde ook Vader .
Toen kreeg Jaap een kleur en stotterde verlegen : „Ja, . . . ik eh . . . ik mag bet eigenlijk niet
vertellen . Ik heb de boswachter moeten beloven,
dat ik er tegen niemand over spreken zou . . ."
,,Maar tegen ons toch wel," zei Vader . „Voor
ons mag je geen geheimen hebben, Jaap ! "
„Juist," zei Gijs, „aan j e vader en moeder moet
je altij d alles kunnen vertellen, jongen . Weet je
wat, ik moet toch even naar de schuur om nieuwe
houtjes to halen ; praat jij dan maar even nit!"
Hij stood op . Maar Vader zei : „Niks boor, Gijs !
Jij hoort ook bij bet gezin . Vooruit maar, Jaap !
Wat je zegt, blijft tussen deze vier muren."
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„Daar kun je op aan ! " beloof de Gijs .
En Jaap, dankbaar dat hij in deze kleine vertrouwde kring zijn geheim niet behoefde to bewaren, begon in klenren en geuren het verhaal
van de gestroopte hags to vertellen . Gijs zat hem
de woorden nit de mond to kijken, zodra hij het
woord strikken maar hoorde . Moeder liet haar
naaiwerk rusten .
„Waar stonden die strikken 2" vroeg Vader .
„tangs de bosrand, aehter het land van Bouwers," antwoordde Jaap.
53

„Veel ~?"
„Nou, een hele rij, Vader. Van geel koperdraad,
op alle paadj es die het bos uitkwamen . De boswachter zei, dat ze niet van een beginneling
warm . Hoe kon hij dat zien, Vader 2"
„Aan de manier, waarop ze opgesteld stonden,"
antwoordde Gijs, toen Vader zweeg. „Zo-zo, geen
beginneling ! . . . Een ervaren stroper dus . Pat is
jammer voor de oude boswachter ! Maar laat hem
maar lopen, hij zal die kerel wel gauw to pakken
hebben."
„Hij heeft de hags laten hangen," vertelde Jaap .
„En hij wilde niet, dat iemand die aanraakte."
„Joist," zei Gijs . „Dat was, om to voorkomen,
dat de stroper argwaan zoo krijgen . Die komt zijn
strikken controleren en de hags weghalen, - nu
misschien wel, of straks in de nacht . Het is bijna
voile maan, het mooiste weer dat zich denken
laat voor de stroperij . Geloof maar gerust, dat
de boswachter al op de loer ligt ! En hij Nijft
er liggen, dat verzeker ik je, dicht bij die hags,
al is het ook de hele nacht, om de stroper to verbaliseren, zodra die de hags maar aanraakt . . ."
„Nu 2" schrok Jaap . „Zoo Opa nil . . . 2 En het
is zo koud buiten! Het vriest veel harder dan
gisternacht !"
„Hij ligt er," zei Gijs .
„Ja, daar twijf el ik ook niet aan," meende
Vader. „Maar hij zal wel een dikke jas extra aan
hebben!"
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„wie kan dat toch zijn, die stroper," zat Gijs
z ch of to vragen, „Niet iemand uit de buurt,
dat weet ik haast weT zeker . . . waarschijnlijk
iemand uit een antler dorp, die er achter gekomen is, dat bier veel wild zit en een oude boswachter . Maar bet zal hem opbreken, waeht maar !
Die boswachter is nog zo min niet ! "
„De notaris was zo kwaad," vertelde Jaap . „Hij
zei tegen Opa : je wordt to oud. Daar schrok Opa
van, ge oo lk !"
„Geen wonder," zei Vader . „Dat was lelijk gezegd, boor ! Het zou erg naar zijn voor de boswachter, als hij ontslagen weed !"
„Hij wordt niet ontslagen," zei Gijs . „Ik ken
zijn bags, die knorrepot, langer dan vandaag . Een
grote mond, maar een heel klein hartje, zo is de
notaris . Hij was natuurlijk kwaad, omdat die
hags zo had liggen lijden in de strik . Het is ook
een versehrikkelijk wreed bedrijf, die stroperij .
Daar moet je oog voor krijgen, vroeger dacht ik
daar ook niet bij na . . . "
Het werd een poosj e stil . Ze dachten er alien
aan, dat Gijs vroeger, heel vroeger, ook gestroopt
had .
,,Is bet daarom verboden 2" won Moeder weten .
„Omdat bet zo wreed is?"
„Het is ook dief stal, " zei Vader .
„Dief stal 2 Het wild is toch eigenlijk van niemand, " dacht Moeder .
„Het wild in bet bos is van de notaris," legde
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Vader uit, „want bet bos is ook zijn eigendom .
En dat op ons land is ook van hem . Dat beef t hij
gekocht . Hij beef t bet recht om er to jagen immers gepacht en char betaalt hij ons ieder jaar
vijf en twintig golden voor ."
Ze dronken nog een kopje thee en Gijs' gedachten bleven heel de avond bezig met deze zaak .
Telkens kwam hij er op terug .
„Als Eggink maar voorzichtig is," zei hij, toen
Jaap reeds aanstalten maakte, om naar bed to gaan .
„Je hebt onverschillige kerels onder die stropers,
die tot heel wat in staat zijn, als ze in nood komen
to zitten. Hij moest eigenlijk nog iemand meenemen bet bos in . . , Maar hij zal er nu wel een
eer in stellen, om bet alleen op to knappen en to
tonen, dat hij nog niet to oud is . . . "
„Hij heeft de bond," zei Vader .
,,Ja," zei Gijs, „dat is waar ook ! Een prachtbeest, die Nimrod ! Hij beef t eigenlijk een verkeerde naam . Je zoo denken, dat bet eezl
jachthond is . Maar bet is een perfect of gerichte
politiehond . . . Zo, ga je naar bed, Jaap 2 wel to
rusten dan . En nu verder zwij gen ; boor ! "
„Schrijf er ook niet over aan Gerdientje," zei
Moeder .
„waarom niet, Moeder 2" vroeg Jaap, want dat
was hij eigenlijk joist van plan .
„Je zou de f amilie in Indonesie maar nodeloos
ongerust waken," zei Moeder . „Schrijf er maar
over, als de hele zaak achter de rug is ."
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Jaap begreep, dat dat beter was .
„Bij de boswachter was een brief van Gerdientje," zei hij . ,,Is bier niets gekomen, Moeder2"
„Neen, " zei Moeder. „Maar misschien is er
morgen wat voor jou . Wel to rusten, boor jongen .
Droom maar niet van al die nare dingen, waar
we over gepraat hebben . En doe je zachtjes voor
de kleintj es 2"
Toen Jaap op zijn kamertj e nog even zijn hoof d
uit bet raam stak, woei een koude wind om zijn
oren en een heldere vrieslucht met millioenen
sterren stond boven bet duistere land . Hij dacht
aan de oude boswachter en zag hem in gedachten
liggen onder de struiken achter de boswal . Hij
rude en toen hij neerknielde voor zijn avondgebed,
kon hij bet niet laten om hem to gedenken .
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9.

De oude zonderling .

De volgende morgen werd Jaap gewekt door
een ontzettend geschreeuw vlak onder zijn raam .
Hij droomde juist, tat hij met de boswachter een
stroper achtervolgde . Jaap kon het hardst lopen
en greep de kerel bij zijn jas. Maar toen die zo
verschrikkelijk begon to schreeuwen, liet hij hem
van de schrik weer los en werd met bonzend hart
wakker . Toen drong het tot hem door, tat het geen
menselijk geluid was, wat hij hoorde . Het was het
varken, tat nit zijn hok naar de slachtplaats werd
gesleept .
Hij sprong gauw nit bed om zich aan to kleden,
want daar wilde hij bij zijn . Gek was tat : het was
griezelig en toch wilde je er bij staan i . . . Moeder
niet, die zat bleek in de kamer met haar vingers
in de oren . Zij had het beest maandenlang gevoerd,
en al was het tan maar een varken, ze vond het
toch naar, tat het nu sterven moest, want het tier
was aan haar gehecht en knorde al, als bet haar
stem maar hoorde . Maar juist, toen Jaap in de
kamer kwam en voor het raam keek, zette de slager het varken tat inmiddels op een ladder, the
over twee kisten lag, was vastgebonden, het schietmasker voor de kop. Een doffe slag en het tier
was stil .
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„ 't Is gebeurd, Moeder ! " riep Jaap .
„Gelukkig!" zuchtte Moeder . Ze grog weer aan
haar werk . Jaap waste zich, kleedde zich snel aan,
kreeg van Moeder een boterham in het vuistje en
haastte zich naar buiten .
Gijs stond met een stok in een emmer bloed to
roeren ; daar moest bloedworst van worden gemaakt. Jaap keek er maar liever niet to lang naar .
Vader sj ouwde met ketels vol kokend water en
goot die over het varken uit . De slager was bezig,
het dole flier de borstels of to schrapen . Die slager zat altij d vol met rare grap j es .
„Moet jouw haar er sours ook juist af, Jaap 2 "
vroeg hij met een ernstig gezicht . „Het gaat in
een moeite door . . ."
„Dank a wel, " zei Jaap, even ernstig. „U bent
me veel to hardhandig ."
„Denk je flat'?" vroeg de man . „Mijn klanten
klagen er nooit over, hoor ! "
Toen kon Jaap zich niet meer goed houden,
„Dat zal wel!" lachte hij . „Maar ze bedanken
je zeker ook nooit, wel i? "
Hij bleef kijken, tot Moeder hem riep our to
eten. Het was al over achten . Jaap dacht plotseling aan de eekhoorns en haastte zich zoveel hij
kon . En hij was blij, flat Zus gezelschap kreeg
aan een paar meisjes nit de buurt ; toen kon hjj
alleen vooruit rennen .
In de dorpsstraat zag hij Polleke langzaam voor
zich uit gaan en even overwoog hij, our een zij59

straat in to slaan en zo to proberen, fangs een omweg zijn vriendj e voor to komen. Maar ook slechts
een ogenblik, toen verwierp hij die gedachte . Hij
rende Polleke aehterop en sloeg hem op de schouder.
„Hallo ! " riep hij. „tk heb je gezien gisteravond ! "
„Mij 2" vroeg Polleke verwonderd . „waar dan ?"
„Bij je huffs," zei Jaap . „Ik was met de notaris
en de boswachter op jacht. Fijne middag gehad,
jo ! . . . Een vos gesehoten en een heleboel hazen
en konijnen en f azanten . En Bram is in 't moeras
gezakt, je weet wel, Bram van der Vliet, die krullenjongen . Je had hem moeten zien met zijn natte
broek! . . . En heerlijk gelopen jo, door het bos
en door de velden, en gesprongen, man, over die
brede sloten ! . . . En toen zijn we dicht fangs je
huffs gekomen en toen zag ik je ! Je stond boven
op die grote hoop turf na a r ons to kijken . Ik stak
mijn hand nog op, maar je zag het zeker niet . . ."
Nou, wat was dat nou 2 . . . Wat deed Pol nou
vreemd ! Hij had een kleur als vuur en liep maar
strak naar de grond to kijken.
„Heb ik jets verkeerds gezegd 2" vroeg Jaap
zich of . Van dat mee op jacht lopen en dat slootj e
springen, had hij daar misschien niet over moeten
praten 2 . . . . Daar zou Polleke nooit aan mee kunnen doen met zijn ongelukkige been. He, je moest
ook zo oppassen, wat je tegen hem zei !' Hij was
zo gevoelig in die dingen . . .
60

En om het weer goed to waken, overdreef Jaap
„Maar ik voel mijn benen nog goed, hoor, van al
dat gesjouw! Ads ik er nog voor stond, dan gunde
ik ze de pret, dan grog ik niet eens meer wee . . ."
Bij dat jokkentje om bestwil keek hij tersluiks
zijn vriendj e aan, maar Polleke gaf geen antwoord .
Hij leek wel diep in gedaehten. Het was zo'n
stille, die Polleke, je wilt nooit goed, wat je aan
hem had . . . Zijn ene kiomp, die aan zijn gezonde
voet, gaf een krakend geluidj e, telkens als hij the
neerzette . Nu begreep Jaap, waarom hij zo langzaam lep .
„Je kiomp is gebarsten," zei hij .
„Ja, " zei Pol, „ik hoop, dat hij heel blijf t tot
vanavond . Dan zet ik er een band] e over . . . "
Toen ze de hoek omkwamen, zagen ze, dat het
spelletje met de eekhoorns al weer in voile gang
was. Maar niet alleen Kees en Wim stonden bij
het tuinhek van de notaris, ook Barend Jansen,
die al van school of was, en nog meer jongens, en
zelf s een paar meisj es warm er bij . Het geheim
was natuurlijk reeds uitgelekt .
„Ha Jaap !" riep Wim de Boer . „Wij hebben er
al heel wat, jo ! vier eekhoorns zitten er nu in
de tuin ! Pas op, jongens, daar komt er weer een ! "
Ze renden allemaal op de lindeboom toe en
schreeuwden door elkaar . Wim schudde aan de
boom. De noot vigil dicht bij Polleke . Wim schoot
toe, maar Pol was hem to vdug af . Die greep toe
en hij had hem! . . . Op hetzelfde ogenblik echter
f
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liet hij met een kreet van pijn de noot weer vallen
en de hele troep kinderen stoof verschrikt naar
alle kanten uiteen . Want wie stood daar plotseling tussen hen en sloeg met zijn wandeistok in
bet road? . . . De notaris ! Hij was zeker bet dorp
in geweest en ongemerkt langs de leant van de weg
aan komen wandelen.
„Kwajongens !" riep hij en zijn gezicht was
rood van kwaadheid
. „Ik zal Julie
lleren, die flier,
tjes to plagen ! flier jij, leren zal ik je, schavuiten !
He . . .2"
En weer kreeg Polleke, die zo gauw niet weg
kon komen, een klap . Hij schreeuwde bet nit,
struikelde over zijn stole en viel midden op straat .
De notaris liep weer op hem toe, maar Jaap stood
al voor hem om hem to beschermen en Kees Verknil kwam er ook bij en hielp Polleke overeind.
„U blijf t van hem af, boor ! " riep Jaap, trillend
van opwinding en van kwaadheid . „Dit is een ongelnkkige jongen en the dnrf t u wel to slaan,
he . . . En hij heeft er helemaal geen schuld
aan . . . En . . . en . . ."
Hij kon geen woorden meer vinden, maar bet
was ook niet meer nodig Het gezicht van de notans was helemaal veranderd . Zijn boosheid was
plotseling verdwenen, hij stood verschrikt fangs
Jaap been naar Polleke to staren, die, door Kees
op de been geholpen, zijn stole opraapte en huilend weghinkte .
„Dat moist ik niet . . . He 6? . . . Dat moist ik niet,"
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mompelde de riotaris . ,,IHiet spijt me, bet spijt
me . . . Wie is die arme j ongen . . . He . . . Hoe
beet die j ongen . . . Kun j e niet prates, he 2"
,,IPolleke, " zei Jaap . ,,IPoIleke Zandstra ."
,,Zo, Polleke Zandstra, " herhaalde de iaotaris.
,,Zo . . . zo . . . " En keerde zich om. Jaap keek hem
na, toes hij zijn hek binnenging en voorbij zijn
grote naambord naar de dear liep.
,,De ouwe zoiaderling," dacht hij . ,,Het is een
goede naam voor hem . . . "
IPolleke stond met tranen in de ogen en met eeri
pijnlijk gezicht zijn hoofd to wrijven, dat door de
stok van de notaris was geraakt . De j ongeris en
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meis j es die hem omringden hadden, nu het gevaar
voorbij was, de grootste schik . Then lachte Pot=
leke ook maar mee, maar hij zag nog erg wit om
zijn news .
,,Mijn klomp," zei hij, „ik ben mJi'n klom p
kwijt . . ."
Jaap haalde hem. De klomp lag in twee stukken
op de plaats, waar Polleke gevallen was .
„o, die waken we wel even," zei Kees . „Jongens,
wie heeft er touw in de zak2"
Hij speed met zijn zakmes een paar gleuf j es in
de kap van de klomp en zette die then met twee
sterke stukken touw weer handig op het onderstuk . Nog joist voor de schoolbel was hij klaar .
„Wel Polleke," glimlachte de meester, then ze
in de klas zaten, „wat begin jij er gezond nit to
zien ! Je groeit zichtbaar, lnannetj e ! Alleen een
beet] e onregelmatig . . Hoe kom je aan die butt
op je voorhoofd2"
Polleke vertelde, aan wie hij die to danken had
en hij liet ook zijn klomp zien .
„Zo, zo," zei de meester . „Non Polleke, het is
in ieder geval nog beter zo dap omgekeerd . . ."
Pat begreep niemand.
„Non, stet je voor, dat je een bolt op je klomp
had en het kap j e van je hoof d of ! Was dat erger
of niet2 Dat zon Kees er niet een, twee, drie met
een paar tonwtj es weer op knnnen zetten ! "
De hele klas lachte . Maar then moest de meester natuurlijk nog weten, waarom de notaris zo
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boos was en hij haalde het er wel uit, al was het
dan stukj e bij beet] e.
Toen zei hij : „Het was ook niet erg aardig van
jullie, om die diertjes zo to plagen . Maar ik kan
het begrijpen, ik vind het ook jammer, dat al die
notes door de eekhoorns worden weggesleept . Die
kunnen zich met eikels en kastanj es ook wel redden. Maar dat moet de notaris weten . Hij is een
eigenaardige man en je moet met iemands eigenaardigheden nu eenmaal rekening houden. Beloof me, dat je dat spelletj e niet meer spelen
zult ! "
Dat deden ze en daarmee was de meester tevreden. De overblijvers -- waarbij ook Jaap en
Polleke - zagen in het middaguur de eekhoorns
heen en weer rennen over de straat, maar zij
stoorden ze niet meer . In het begin vigil dat moeilijk, maar toes ze de notaris voor het raam zagen
staan, begrepen ze, dat hun kans toch voorgoed
verkeken was en trokken ze zich op het schoolplein terug, waar ze spoedig verdiept wares in
hun knikkerspel . Toen zagen ze plotseling de
notaris het schoolhek binnen stappen met een
grote bruise papieren zak in zijn arm . Een paar
kleinere jongens liepen bang weg, maar Jaap en
nog een paar anderen bleven staan, al voelden
ze zich niet heleznaal rustig . De notaris liep ze
echter zwijgend voorbij naar Polleke, die op een
zonnig plaatsje tegen de muur stond geleund,
duwde hem de zak in handers en bromde : „Hier,
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr . - 5
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voor jou, voor jou . . . Omdat eh . . . nou ja, he . .
Hoe is 't met je been 2 . . . Is 't goed, he, is 't
goed 2 . . . En als ik je eens helpers kan ergens
mee, dan kom je maar, hoor ! Jij mag altijd komen,
begrepen, he, he . . .2"
En toen hij drie stappen weggelopen was, keerde
hij zich nog eens om en zei ; „Maar voor jon alleen,
hoor ! Niet van weggeven, he 2 . . .'
Toen verdween hij . En een gejuich ging op, nog
voor hij het hek had bereikt . Want laat me daar
die Polleke nu toch met een zak vol noten in handen staan ! . . . En hij stoorde zich niet aan de
woorden van de notaris, maar gooide meteen een
paar handers vol to grabbel over het plein en stopte
Jaap nog stiekum een hand vol extra toe . De rest
bracht hij in school, maar vijf heel mooie, grote
legde hij op de lessenaar van de meester . En voor
Kees Verkuil en Wim de Boer haalde hij ook nog
een handvol uit de zak, zodra die bij school
kwamen. Ze stonden erg verbaasd over die plotselinge vrijgevigheid van de notaris .
„Verdraaid ! " riep Kees. „Zo'n zak vol 2 . . .
Die ouwe zonderling ! Non jongens, daar mag hij
mij ook een butt voor aan mijn kop slaan ! " „Eh . ` . .
aan mijn hoof d, bedoel ik natuurlijk," verbeterde
hij gauw, toen hij zag, dat de meester in de buurt
stond . . .
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10 . Een brief van Gerdientje .
Die avond brak het touw van Polleke 's klomp,
toen hij met Jaap dicht bij liens huffs gekomen
was . Het was doorgesleten en niet opnieuw to
gebruiken .
„Ga maar mee, ' zei Jaap. „Gijs wit er wet even
een bandje om zetten ."
Het varken hing geslacht en opengesneden aan
de ladder, tegen de muur van de boerderij . Onderweg hadden de jongens er al een paar bij
andere huizen gezien . Het was slachtmaand. Puk,
die antlers zijn baasj e vrolijk tegemoet kwam
springen, zat vadsig to staren bij zijn hok en was
bijna to lui om to kwispelen . Je behoef de niet to
vragen, of de stager hem wet bedacht had .
Gijs was in de schuur en spande het paard voor
de wagers . Hij had geen tijd om Polleke to helpers
hij moest nog haastig met Vader naar het land,
om een paar wagens knollen to balers . Want bet
radio-weerbericht van die middag, vertelde hij,
had voorspeld, dat er flinke vorst op komst was
en dan moest er groenvoer voor de koeien in
voorraad zijn .
„Ha fijn ! " riep Jaap . „Dan komen we op
schaatsen, jongens! Kom maar, Polleke, moeder
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beef t wel een stuk touw, dan binders we dat er
wel om!"
Moeder was druk in de keuken bezig . Er stonden grote pannen to sissen op de kachel, er lag
een berg vlees op bet aanrecht en er stonden
grote schalen vol met sneeuwwit vet, dat nog nitgesmolten moest worden . Het hele huffs rook naar
de slacht.
„Er ligt wel touw onder in de kamerkast," zei
ze. „Red je maar, neem ook zelf maar een kopj e
thee of een appel . En neem alsjeblieft die kleine
jongen onder je hoede, want die blijf t nergens
of "
„Kom maar, Jan ! " zei Jaap . „Jaap beeft wat
lekkers voor je . Kijk eens, noten, daar kun je fijn
mee spelen . . . Wat zeg je non 2"
Hij zette bet mannetj e op de vloer en strooide
wat noten om hem been . Polleke deed ook nog een
greep in zijn tas . Toen warm ze een poosje van
hem of. Jaap vond een bos touw en gooide the
Polleke toe, want op dat ogenblik zag hij op de
schoorsteenmantel de bekende blauwe envelop
van de K. L. M.-lucbtpost . Een brief van Gerdientj e ! Hij speed hem haastig open.
„Ze heeft de 24e geschreven," zei hij . „En nu
is bet
. . ." - met een bilk op de kalender - „de
30e pas! Dat is nog geen week geleden, zeg ! "
Terwijl Polleke zijn klomp repareerde, las hij
de brief voor . Gerdientje schreef altijd zo leuk !
Het was net, of ze bij je in de kamer zat to ver68

tellen . Het ging over haar leven in Indonesia, in
Bando~ng, waar ze nu woonde . Ze beschreef de
inrichting van haar huffs en de wijze, waarop ze
de dag doorbracht, ze vertelde van de school en
van haar vriendinnen, A Seng en Arsih, een
Chinees en een Soendanees meis j e . En over Sapoeri, die jongen uit Nieuw-Guinea, waar haar
Vader tijdens zijn verlof dat mooie verhaal van
verteld had en die nu wear bij hen woonde .
Het was een lange leuke brief en toen Jaap
klaar was, had Polleke zijn klomp al wear aan .
Toen gingen ze samen de deur uit, want Jaap
wilde meteen naar Gerdientjes grootouders, om
ook die de brief to laten lezen. Kleine Jan nam
hij mee, dan had Moeder geen last van hem . De
kleine jongen hield op wag naar hat bos zijn
handen aan de oortj es . De wind was koud en zat
pal in hat Oosten . Nou, hat weerbericht had gelijk, boor!
.
„Als de boswachter maar niet slaapt ! " ontviel
Jaap opeens .
„waarom zou hij slapen?" vroeg Polleke verwonderd . „Hij is toch niet ziek 2 . . ."
„ee, " zel Jaap .„maar eh . . . " En toen merkte
hij nog juist op tijd, dat hij bezig was zich to verspreken . Och, wat deed bet er toe? . . . Polleke
mocht bet toch ook eigenlijk wel weten van die
stroperij . . .2
„Zou ik bet maar vertellen 2" waif elde Jaap .
Het was zo moeilijk, om to zwijgen.
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„Niet doers," dacht hij, „Je hebt bet beloof d,
zelf s meer dan eens ! "
„De boswachter doet wel eens vaker een middagdutj e," zei hij toen gauw . „Maar 't is al laat,
he 2 . . . Nee, dan is hij nu wel wakker !"
He, he, char had hij zich nog net handig uitgered! Maar hij durfde Polleke niet aan to kijken
en stil liepen ze verder tot de grote laan, waar
Polleke rechtsaf ging .
„Tot morgen," zei hij .
„Ga je niet even mee 2" vroeg Jaap . „Toe jo,
dat zullen ze best leuk vinden !"
Maar Pol wilde niet . Hij moest naar huffs, beweerde hij, om z'n klomp to repareren .
De boswachter stood juist gereed, om met zijn
hood bet bos in to gaan . Hij had een dikke jas
aan en een oude deken over zijn arm . Jan was
bang voor de grote bond, die hem nieuwsgierig
kwam besnuf f elen. Maar Opa zei : „Af, Nimrod ! "
En bet flier gehoorzaamde dadelijk . Zo gehoorzaam moest Puk ook zijn ! . . .
De boswachter ging nog even mee naar binnen,
toen hij de brief van Gerdientj e zag. Hij las die
haastig door, terwijl zijn vrouw aan Jaap vertelde van de brief, die zij gekregen hadden en
intussen iets klaar zette voor de jongens : een
kopje chocola met een beschuitje .
„Maar nu moet ik weg," zei Opa . „De zoo is
al bijna onder ."
„Zul je voorzichtig zijn 2" vroeg Grootmoe .
70

„En zul je hens naar huffs komen, wanneer je
kond wordt 2 . . . Je hebt al zo'n last van j e rhenmatiek !"
Zij znchtte diep, toen hij vertrokken was en
keek hem na door hat raam.
„Och, och," zei ze . „die arme onde man!"
,,Heef t Opa niets gezien vannacht 2" vroeg
Jaap.
„Wat zeg je?" vroeg Grootmoe verschrikt . „0
ja, je weet er van, he a . . . Neen jongen, hij heef t
de hale nacht vergeefs op de loer gelegen . Pas
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toen bet al licht was, kwam hij thuis, zo koud als
een steep . Toen beef t hij misschien een uur geslapen in de stoel bij de kachel en daarna is hij
weer de hele dag weg geweest . Maar pas op,
rnondj e dicht, boor ! Wij kunnen j e toch vertrouwen, he Jaap 2 "
„Ja Grootmoe, natuurlijk," zei Jaap . En nu
was hij heel dankbaar, dat hij straks bij Polleke
zijn woord niet gebroken had.
„Slaapt Opa de hele nacht in bet bos 2" vroeg
plotseling kleine Jan, die met grote ogen had
zitten luisteren.
Grootmoe en Jaap keken elkaar veelbetekenend
aan. Kleine potj es hadden ook oren !
„Nee boor, jochie," zei Grootmoe, „hij komt
wel weer thuis . Hij is even weg, om naar de hertjes
to kijken."
,,Is die deken voor de hertjes 2" vroeg Jan .
„Ja," jokte Jaap . En daarmee was Janneman
tevreden . Dat begreep hij . De koeien hadden ook
wel ceps een snort deken over, als bet koud werd
in de wei.
Ze bleven nog een kwartiertje bij Grootmoe
zi tten en spraken over Gerdientj e . Het leek nog
maar zo kort geleden, dat ze bier door huffs liep
to zingen en nu was ze al helemaal ingeburgerd
in dat verre vreemde land . Het nude vrouwtj e
kon niet praten over haar meisje zonder dat de
tranen in haar ogen kwamen en ze werd altijd blij,
als Jaap even kwam, want dap leek bet net, alsof
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ook Gerdientj e zo weer de deur binnen kon komen
huppelen.
Maar nu moesten de jongens vertrekken, want
het begon al donkey to worden .
Grootmoe braehr ze tot het hekj e en toen ze
voelde, hoe koud het was, haalde ze nog gauw, in
haar overgrote bezorgheid, een extra das voor
kleine Jan . Toen renden ze hand aan hand naar
uis.
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11 . Een droevig verhaal.

Gijs en Vader kwamen juist met de wagens het
erf oprijden. Jaap hielp mee, om het paard uit
to spannen en op stal to zetten .
„Hoe was 't bij de boswachter2' vroeg Gijs .
„Al resultant 2"
„Neen, hij is weer het bos in," antwoordde Jaap .
„Vreemd," zei Gijs .
Die avond kwam hij er op terug, toen ze samen
in de kamer bezig warm . Jaap draaide de worstmolen en Moeder stopte het vlees er in, dat Vader
en Gijs gemalen hadden . Puk krabde aan de deur,
maar hij mocht niet binnen .
„Vertel me nu eens, wie de drijvers warm bij
die laatste jacht," verzocht Gijs .
Jaap noemde ze . Het warm alien mannen en
jongens uit het dorp .
„Als de stroper in deze nacht niet bij de hags
komt, moet iemand hem gewaarschuwd hebben,
dat de strikken ontdekt zijn," meende Gijs . „En
wie kan dat anders gedaan hebben dan een van
de drijvers 2 Zei je niet, dat die Bram misschien
iets ontdekt had "
„Ja," zei Jaap, „die liep achterom to kijken ."
„Kan niemand anders jullie gezien hebben2
Denk eens goed na ."
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Jaap dacht even aan Polleke, boven op die
turf hoop tegen de rode avondlucht, maar die gedachte verwierp hij meteen weer . Polleke zou in
contact staan met een stroper 2 . . . Dat was to
dwaas !
Maar toen hij aan Polleke dacht, schoot hem
het gebeurde van die morgen met de notaris to
binnen en hij vertelde van dims boosheid, die
plotseling verdwenen was en van de zak vol noten,
die Polleke later kreeg.
„wat een rare man, he 2" eindigde hij .
„Niet zo raar als je denkt, " zei Vader . „Als je
alles van hem weet, vale het best to begrijpen, dat
hij zo handelde . . ."
„Dat zeggen jullie iedere keen" zei Jaap . ,,Vertel het me dan eens ."
„Doe jij bet maar, Gijs," zei Vader . „Jij weet
er bet meeat van."
„Nou," zei Gijs, „luister dan . Toen de notaris
zich bier vestigde in bet dorp, nu zo'n dertig jaar
geleden denk ik, was hij een vrolijke jonge kerel .
Hij bracht een allerlief st jong vrouwtj e mee, een
buitenlandse, de een zei een Italiaanse, de antler
een France . wat ze was, ik weet bet niet ; ze sprak
in ieder geval een taal die niemand bier verstond .
Maar bet duurde niet lang, toen begon ze al een
beet] e Nederlands to babbelen, want ze was niks
groots en ze kwam veel bij de mensen . Tenminste,
wanneer ze niet ziek was, want bet was maar een
teer poppetje en ze kon slecht tegen dit koude
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klimaat. In de winter was ze dan ook meestal
een paar maanden weg, dan grog ze net als de
trekvogels naar een warmere streek . Hoe heette
het daar ook ? . . . Het was jets met rivier . . ."
„De Riviera zeker," zei Jaap . „Aan de kust
van de Middellandse zee ."
,,Dat kan wel," zei Gijs, ,,die naam komt me bekend voor. Nou, en dan zo in April of Mei, dan
kwam ze terug en dan zag je haar weer door het
dorp gaan, altijd lachend en altijd vriendelijk .
Nou, en toen hebben ze een kind] e gekregen, maar
dat stierf na een paar maanden . En toen een paar
jaar later nog eens en daar is het ook verkeerd
mee gegaan . En toen kregen ze hun derde kind] e
en dat bleef in leven, maar niet lang daarna is
dat vrouwtje gestorven . En daar zat de notaris
toen, alleen met dat jongetje van een maand of
drie . Er kwam een dame in huffs, om er voor to
zorgen . Maar och heden, het bleek al gauw, dat
het kind niet helemaal goed was . . . Er was jets
met zijn voetj es ook, maar veel erger was, het had
zijn verstand niet . De notaris is er, geloof ik, zowat de hele wereld mee of gereisd en de knapste
dokters hebben er hun best op gedaan en hij kreeg
het jochie groot, maar het bleef een ongelukkige
stakker . Het praatte zo vreemd en het zag er zo
raar uit en het kreupelde wel net zo erg als Polleke . Er zijn wel inrichtingen voor zulke kinderen,
maar daar wilde de notaris niets van weten ; hij
was teveel aan het kind gehecht om het to kunnen
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missen, Iiij omringde het met zijn goede zorgen,
hij gaf het alles wat het hebben wilde, het mooiste
speelgoed was niet to duur en het jongetje ging
gekleed als een prinsje . Het bleek van dieren to
houden, non, toen kreeg het dieren : hondj es en
katten en een grote voliere vol met vogels in de
turn.
Maar ja, toen de jongen groter werd, was hij
in de tuin niet meer to houden, hij wilde de straat
op. Naar school kon hij natuurlijk niet, ik geloof,
dat de meester hem thuis een beetje les gaf, maar
dat het niet veel uithaalde. Maar Tony -- zo
heette het ongelukkige jochie - zou wel graag
naar school gewild hebben, want hij voelde zich
tot andere kinderen aangetrokken . Als hij ze
maar zag op straat, dan hinkte hij naar het hek .
En toen, in the tijd, heeft de notaris zo'n hekel
aan andere jongens gekregen . Dat was niet goed
van hem, maar het was to begrijpen. Kinderen
kunnen sours zo wreed zijn en zo dour . Ze bedoelen het misschien niet zo kwaad, maar ze denken
niet na, en ze hebben sours maar al to graag plezier ten koste van een ongelukkig mens . . .
Ze plaagden dat kleine idiootje sours vreselijk .
Ze vroegen hem gekke dingen, ze leerden hem
rare versjes, ze bauwden hem na, alles opdat ze
maar our hem zouden kunnen lachen . Vooral als
ze hem kwaad konden krijgen, dan hadden ze
schik . Als de notaris zich vertoonde, gingen ze
er natuurlijk vandoor, maar die kon er niet altijd
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op toezien . Die moest dikwijls op refs of naar een
verkoping . En sluit zo'n jongen dan altijd maar
eens op ! Tony was er ook erg handig in om to
ontsnappen en de straatjongens maakten het hek
wel voor hem open en lokten hem de tuin uit. En
dan moest hij later weer gezocht worden, door de
knecht of door de dienstmeisj es of door de notans zelf.. Dat gebeurde tenslotte elke week wel
een keen . . .
Op een keer was ik in de stall naar de markt
geweest en kwam tegen donkey in de regen met
paard en wagen terug . Toen zag ik hem ver
achter het dorp tegen een boom zitten, kletsnat en huilend en totaal uitgeput . En nog stonden
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er een pear kwaj ongens voor hem die hem versjes wilden laten zingers . Non, ik zal een kind niet
ganw slaan, maar die twee heb ik met de zweep
weggej aagd. De kleine jongen heb ik in een paardendeken gepakt en op de wagers meegenomen .
Toen ik in het dorp kwam, was dear alles in
rep en roer, want ze hadden het kind al urea gemist en dachten wel zeker, dat het verdronken
zou zijn. Ik leverde het zelf ears de notaris of en
Binds the dag ken ik geen kwaad meer bij hem
doers . Om een voorbeeld to noemen : Toen de vader
van Polleke zich hier een jaar of wet geleden won
vestigen als bezembinder en mandenmaker, was
de notaris er niet voor to vinden om hem dat
hnisje achter het bos to verhuren . Hij won dear
geen vreemd yolk in hebben zo dieht bij zijn
jachtveld. Maar toen ik even near het dorp ging,
om to zeggen dat ik Zandstra van vroeger kende
en voor hem in kon staan, was het meteen voor
elkaar . . ."
„ Maar dat jongetje, hoe is het daarmee gegaan2" vroeg Jaap .
„Droevig," zei Gijs . „Dat jongetje, die Tony,
is vlak daarop aan het sukkelen geraakt en na
een pear meanders is hij gestorven . De mensen
zeiden, dat het zo missehien nog maar het best
was, want hij zou zijn levee lang een ongelukkige
stakker gebleven zijn, een last voor zijn vader en
voor andere mensen . Maar de notaris was ontroostbaar, want het was alles, wet hij nog had .
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En Binds the tjjd is hij zo wonderlijk . Hij wijt de
flood van zijn kind aan het geplaag van de kwajongens en kan die niet meer uitstaan. Begrijpelijk, he 6 . . . Vooral ook, omdat hij van de enige
troost in levee en sterven, zoals wij die kennen,
niet weten wil. Ik heb hem die wel eens voorgehouden, maar altijd vergeefs . Hij is zo verbitterd,
die arme man ! . . . Hij snauwt mij ook wel eens
af, maar flan denk ik aan zijn verdriet en dan
kan ik er tegen . In jouw plaats zou ik flat ook
maar doen, Jaap . Vied je niet 2"
„Ja," knikte Jaap. Hij kon niets zeggen. Want
hij zag tranen in Moeders ogee en hij zelf moest
ze met geweld terugdringen .
Hij moest nog dikwijls denken aan flit droevige
verhaal en hij begreep nu ook, waarom de boswaehter zoveel van zijn bags verdragen kon
zonder boos to worden .
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12 . Twee draadjes om een kiomp .
Een paar dagen later, toen de kinderen
van school kwamen,
reed Gijs hen achterop
met de wagen . Hij had
koren naar de molen
gebracht . Ze mochten
natuurlijk meerijden en toen Gijs op bet erf Polleke van de wagen hielp, informeerde hij : „Hoe
is 't nu met je klomp 2 . . . Laat eens zien, wie
beef t die zo mooi gemaakt 2 Zelf gedaan 2 . . .
Knap, boor ! Kom eens kijken, Jaap, hoe net j es !
Dat zou jij zo niet klaar gespeeld hebben, ventje !"
„Waarom niet2" vroeg Jaap, een beetje geraakt, omdat er aan zijn handigheid getwijf eld
werd .
„Nou, kijk dan eens," drong G-ijs aan .
Jaap zag er niets bijzonders aan . Twee koperdraadj es over de kap, met spijkertj es vastgezet,
dat was toch heel gewoon C? . . .
„Netjes," zei hij . „Je moet klompenreparateur
worden, Pol !"
Polleke lachte en ging meteen door naar huffs .
Jaap zette bet paard op stal. Dat deed hij altijd
graag. Hij hield van ouwe Bruin.
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr . - 6
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Toen hij in de kamer kwam, waar de f amilie
juist aan de thee zat, vroeg Moeder : ,,Is Polleke
al weg 2"
„Ja Moeder," zei Jaap,
„Jammer," zei ze . „Ik had jets van de slacht
klaar staan voor zijn ouders ."
„0, dat is niet erg," zei Gijs. „Dat kan Jaap
straks nog wel even brengen ."
En even later nam hij Jaap apart en zei : „Als
je naar Polleke gaat, moet je ogen en oren goed
openhouden daar in huffs, of je ook jets bijzonders
merkt. Begrepen2"
„Nee," zei Jaap, „daar begrijp ik niets van .
Wat zou er voor bijzonders kunnen zijn2"
Gijs schudde zijn oude hoof d .
„Wat let je toch slecht op," zei hjj . „Heb je
dan dat draad om Polleke 's klomp niet gezien
Ik riep je er nog bij. Ik ben er van geschrokken,
dat kan 1k j e wel vertellen ! "
Jaap haalde verwonderd de schouders op .
„Zei je dan niet, dat die strikken van geel
koperdraad waren~"
Er ging een schok door Jaap heen . Warempel,
dat was net zulk draad als om de klomp ! . . . Dat
hem dat niet opgevallen was !
„Dus . . . Gus, je denkt, dat Polleke . . .," stotterde hij . „0, dat zou gemeen wezen ! "
„Ik denk niks," zei Gijs met nadruk . „Veroordeel de mensen toch niet zo gauw, jongen! Polleke stroopt niet, dat weet ik zeker . En zijn
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vader, neen, die ook niet, dunkt one. Ofschoon,
men kan een mens nooit helemaal vertrouwen . . .
Ze hebben het char niet breed de laatste tijd en
een kat die in nood zit, doet sours rare sprongen. Zulk draad gebruikt hij in elk geval niet
voor zijn bezems . H et is m.ogelijk, dat we char in
huffs de oplossing vinden van het raadsel . Want
een raadsel is het . Ik heb vanmorgen de boswachter gesproken en die wantrouwde mij zelf s
een beet] e . Want hij heef t nu al die dagen en
nachten op de stroper liggen loeren en altijd tevergeef s . Intussen is hij er wel geweest, want nu
heef t Eggink in een heel andere hoek van het bos
weer strikken gevonden en ook buiten het bos op
de akkers . Daarom, kijk nit vanavond, maar laat
door geen woord merken, dat je ergens van af weet . Begrepen2"
„Goed," zei Jaap, „Ik zal nujn best doen,
Gijs." En hij begon zich plotseling erg gewichtig
to voelen.
„Jij knnt beter gaan dan ik," besloot Gijs . „Ik
kom er nooit en het zou argwaan wekken, als ik
er nn plotseling binnen kwam vallen . Jij komt er
wel eens vaker en bovendien -- op een kind, zoals
jij nog bent, letten ze misschien niet zo erg . . . "
„Op een kind, zoals jij nog bent . . .," zei hij .
Weg was de gewichtigheid !
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13 . Jaap does een ontdekking .
De maan stond groot en road aan de hemel,
then Jaap na het avondeten door het bos ging .
Hij droeg een emaille-schaal in een doek geknoopt, vol met lekkere hapjes van het varken .
Moeder had er iets extra's van gemaakt, omdat
Polleke's vader zelf geen varken had gemest . Puk
liep naast Jaap, aan de riem . Het hondj e wou
zo graag mee en Jaap vond het wel gezellig, maar
het mocht niet loslopen in het bos . Dat was verboten en vooral in de tijd van de jacht zag de
boswachter het niet graag .
Een netwerk van schaduwtakken lag op Jaaps
pad. Het was doodstil in het bos en helemaal
niet koud . Het zou wel nauwelijks vriezen,
dacht Jaap . Zo was het nu al de hele week
'S nachts vroor het een weinig, overdag dooide het
weer. En het ijs was nog steeds niet betrouwbaar .
Toch, then Jaap langs de vijver kwam en de
blanke ijsvlakte zag+ glanzen in het maanlicht,
kwam hij even in de verleiding om to proberen,
hoe sterk het ijs nu was . Doch ook slechts een
ogenblik . Then dacht hij aan zijn avontuur van
enkele jaren geleden, then hij zich daar tegen
Vaders verbod op het ijs had gewaagd en zeker
verdronken zou zijn, als Polleke hem niet had gered. Datzelf de verbod gold ook nu nog . Stel je
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voor, dat hij daar alleen, in de avond . . . Jaap
rude en haastte zich verder.
Als Polleke er then niet geweest was ! . . . Wat
een f ijne moedige kerel was die Polleke toch ! En
flu grog h2j er op nit, om hem to bespionneren . . .,
het was toch eigenlijk wel naar ! Het zou ook wel
niets opleveren, Gijs moest zich vergissen . . .
Polleke kon niet schuldig zijn en zijn vader evenmin ! Ze woonden immers in een huisj e van de
notaris ! Neen, al zouden ze tegen bet stropen
geen gewetensbezwaar hebben, zo dom om er aan
mee to doen zouden ze niet zijn . . . Ze zetten er
to veel voor op bet spel .
He, wat had Fik nu 2 . . . Hij bleef plotseling
stann met de news in de wind en snuf f elde verwoed . Dan trok hij aan de riem, zodat Jaap bijna
niet mee kon komen, stand plotseling weer stil,
spoof naar alle kanten en wilde then bet bos in .
Een konijn zeker ! . . . Neen Pukkie, je blijft hier,
boor ! Wij doen niet aan stroperij !
Maar waarom bromde de hoed zo2 . . . Dat deed
hij toch niet voor een konijn 2 . . . Jaap tuurde
bet bos in en zag lets f onkelen tussen de takken
van een struik, lets van glas of metaal leek bet
wel . . .
Er liep hier een smal paadj e bet eikenhakhout
in. Jaap liep bet een paar stappen op en zag then,
half verborgen onder de takken, een fiets staan .
Een herenf lets, met een mandj e achterop .
„Wat gek !" dacht hij . „Een fiets, wat moet
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die hier2 . . . Zou een van de bosarbeiders die
misschien vergeten hebben 2 Dat kan toch niet 2 . . .
Of zou het sours een gestolen fiets zijn . . ." Dat
las je wel eens in de krant, dat ergens een f iets
of een auto was gestolen en dat die later zo maar
ergens onbeheerd terug wend gevonden . Dan was
de dief zeker bang geworden of hij had alleen
maar een gratis ritj e willen waken . . , Weet je
wat 2 Jaap zou hem mee kunnen nemen en als gevonden voorwerp in kunnen leveren bij de politie. Dan zou hij naar Polleke kunnen f ietsen . De
schaal kon mooi achterop in dat mandj e staan . . .
Puk stood maar nijdig to grommen en wilde
zijn bags meetrekken, dieper het bos in . En plotseling hoorde Jaap daar een tak kraken. Zou er
iemand in het bos wezen 2 . . . Zou die dief misschien nog in de buurt zijn . . . Jaap kreeg plotseling een erg onbehaaglijk gevoel en trok Puk
mee terug naar de weg . Hij zou, als hij terug
kwam, nog wel eens kijken . Als de f iets er dan
nog stood, zou hij hem meenemen, nam hij zicb
voor . Nu liep hij stevig door naar Polleke's huffs.
De trekhonden Cora en Max sloegen aan, toen
Jaap het paadj e naar de deur opliep, maar ze
zaten opgesloten in de schuur en toen ze Jaaps
stem hoorden, zwegen ze . Polleke 's vader kwam
bij de deur.
„0 Jaap ! " zei hij . „Kom binnen, jongen! Heb
j e j e hondj e bij j e t Neem het maar mee in de
kamer. Pol, kijk eens, wie daar aankomt ! "
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„Ha, die Jaap ! " riep Polleke, zo blij verrast,
dat Jaap er ook blij van werd . „Leak Jo, dat jij
een poosj e komt ! Wat heb j e char bij j e 2 "
„Niks voor jon ! " lachte Jaap . „0 ja, toch wel,
je zult er ook je deel wel van krij gen . Dag vrouw
Zandstra, de groeten van mijn moeder en hier is
iets van de slacht . De schaal wil Moeder graag
terug. "
„Nou, dat is fijn," zei Polleke 's moeder . „Maar
je gaat toch wel even zitten 2 Geef je jas maar
hier . . . Jets van de slacht 2 Bat moet ik gauw
even kij ken ! "
Ze knoopte de doek los en sloeg de handen ineen
van verbazing.
„Kijk toch eens," riep ze, „drie worsten en een
stuk spek en nog veel meer ! " En ze bedankte zo
uitbundig, dat Jaap er verlegen van werd .
Hij zette zich bij zijn vriendj e aan de taf el .
Polleke had in zijn bibliotheekboek zitten lezen,
maar nu sloeg hij het dicht . Zijn vader zat bij de
kachel een mand to vlechten van geschilde wllgetenen. Hij had die bodem klaar en zette nu de
rand op . Jaap keek vol bewondering toe, hoe
handig zijn vingers het stugge materiaal bogen
naar zijn wil . Toen dacht hij plotseling aan zijn
opdracht en gluurde zoekend de kamer rond . Jets
bijzonders 2 . . , wat zou hier voor bijzonders
zijn L . .
„Zullen we een spelletj e dammen 2 " vroeg Polleke.
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Pat won Jaap graag, al moist hij van tevoren,
dat hij het wel weer verliezen zou . Hij was niet
slecht in het spel en tegen Vader en Gijs kon hij
bijna op, maar niemand in heel de omgeving was
zo'n knap dammer als Polleke . Hoe Jaap ook
zijn best deed, ook nu verloor hij het eerste spel .
„Nog een keer2" vroeg hij .
Hij had nog hoop . Want hij had een keer een
heel domme zet gedaan . Als dat niet gebeurd was,
had hij het een stuk verder gebracht ! . . .
Ze zetten weer op . Jaap had wit en moest beginners. Nu zou hij zijn stenen eens prachtig bij
elkaar houden, nam hij zich voor, dat er geen
doorbreken mogelijk was voor zijn tegenstander .
Moeder Zandstra zette een kopje thee voor hem
neer. Een stuk koek legde
ze er bij . Toen blaften de
honden in de schuur, de
buitendeur ging open en
een
ruwe
mannenstem
sprak de dieren toe .
„Frans ! " zei Moeder
Zandstra . „Zou hij nu tocb
nog weer . . .2"
De vader van Polleke
smeet zijn werk neer en
stond op . Maar eer hij bij
de deur was, ging die open
en trail een lange man binnen, in een dikke duf f else
I
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jas en met een brume hoed sebum op zijn hoof d .
Een klein hondje met een spits vossensnuitje sloop
langs zijn benen naar binnen en was meteen in
een hevig gevecht gewikkeld met Puk, die van
onder de taf el op hem aanvloog .
Gejank en geblaf en geschreeuw van stemmen
klonk dooreen. Jaap greep Puk bij een achterpoot en trok hem naar zich toe . De man nam zijn
hondje op de arm en grog er mee bij de kachel
zitten . Hij hield zijn hoed op .
„Ben ik niet welkom 2" vroeg hij . „Jullie kijken
niks vrolijk . . ."
„Dat hangt er van af," zei Polleke's vader
strak .
„Waarvan 2" vroeg de man lachend .
„Je weet wat we afgesproken hebben," zei
Zandstra.
„Wel, daar houd ik me toch aan 2 '' grinnikte
de man.
„Dat is niet waar, " zei Polleke's moeder. „De
dennenaalden zitten nog op je hoed ! "
De man nam zijn hoed of en sloeg die schoon
tegen zijn stoel .
„O'ch mens," gromde hij, „die zitten zo los in
de winter. Die zijn er zeker op gevallen, toen ik
hier naar toe f ietste . Rij al die takken maar eens
mis in het donkey
. .."
„Moest j e hier dan wezen in de buurt2" vroeg
vrouw Zandstra .
„Ja," zei de man, „ik ben bij een stuk of wat
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boeren geweest our een vergunning voor het van •
gen van mollen op hun land."
„Nu zeker, met die vorst ! "
„Natuurlijk niet voor nu, maar voor straks,
als de vorst nit de grond is ! Geloof je me sours
nlet2"
„En waarom heb je Tippy dan bij jeV' vroeg
Zandstra scherp .
„Nn ja, genoeg," snste zijn vrouw . „Toe Jaap,
drink je kopj e eens keg, jongen, dan schenk ik
je nog eens in . Jij ook, Frans 2"
„Asj eblief, " zei de man . „Zo Polleke, heb je
een vriend op bezoek 2"
„Ja oom," antwoordde Polleke verlegen .
„Toe jo, jij moet!" zei hij tegen Jaap . Jaap
had zijn beurt helemaal vergeten . Hij had vol
aandacht zitten lnisteren naar het twistgesprek,
al was het dan f atsoenshalve meestal met de ogen
op het bord . Was dat een oom van Polleke, die
man 2 . . . Jaap wist niet eens, dat Polleke een
oom had in de bunrt . . . wat voor of spraak had
hij gemaakt met Zandstra2 En waarom was hij
niet welkom 2 . . .
Jaap speelde maar wat. Maar ook Polleke
scheen zijn aandacht niet bij het spel to hebben .
Hij had een prachtige gelegenheid our Jaap aan
to vallen, maar hij maakte er geen gebrnik van .
Toen sloeg Jaap zijn slag . Drie stenen nam hij
zijn vriend of en hij kreeg een dam bovendien.
En hij raakte weer zo in het spel verdiept, dat
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hij pas merkte dat de man wegging, toen die hem
en Polleke een tik op de schouder gaf .
„Zo, en dan moet ik maar weer eens op de stall
aan, " zei de bezoeker . „Tot ziens dan maar weer ! "
Zandstra liet hem uit en stond in de schuur nog
een pool met hem to praten . wat ze zeiden was
niet to verstaan, maar hun stemmen klonken sours
hef tig . Toen sloeg de buitendeur dicht, Zandstra
kwam binnen en ging zwijgend weer aan zijn
werk .
Het spel liep ten einde . Elk met een steep en
een dam schoven Jaap en Polleke nog een tijdje
door. Toen besloten ze tot remise . Jaap was er
best tevreden mee, want hij had het nog nooit zo
ver gebracht . Maar hij schrok, toen hij op de klok
keek : Negen uur al !
„o, ik moet dadelijk weg !" riep Jaap . „Kom,
Puk ! "
„Eventjes wachten," zei Zandstra .
Hij had zijn mandj e klaar en speed de nitstekende teenresten weg . Toen zette hij het voor
Jaap peer .
„Kijk, dat is non een mooi aardappelmandj e
voor je moeder," zei hij . „De schaal past er precies in. Nn de doek er our en dan bied je haar
dat zo maar aan ."
„Nou, dank u wel, daar zal ze blij mee zijn !"
zei Jaap . Daarna nam hij haastig afscheid .
Toen hij met zijn hondj e over de boslaan ging,
in de heldere maneschijn, dacht hij aan de op92

dracht van Gijs . Had hij nu jets bijzonders ontdekt 2 . . . Dat bezoek van die man was wel
vreemd . Zijn hoed zat vol met dennenaalden . Hij
was dus in bet bos geweest, want op de laan had
hij de takken best kunnen ontwijken ; bet was
helemaal niet donkey . Zou hij sours de eigenaar
van die f jets geweest zijn 2 . . .
Jaap behoef de het dwarspaadj e niet to zoeken
Puk trok hem er al in. De f jets stood er niet
meer. Het hondj e snuf f elde rood op de plaats,
waar die gestaan had . En plotseling wist Jaap
heel zeker, dat die lange man, die oom Frans van
Polleke, bier in bet bos geweest was . Zou hij dan
sours de stroper zljn 2 . . .
Nu had hij opeens nog meer haast our thuis to
komen . Buiten adem kwam hij de kamer in en
deed hijgend zijn verhaal .
Vader vroeg : ,,Had die man een zwarte snor 2"
,,J a Vader . "
„Dan ken ik hem wel," zei Vader . „Zo'n man
is bier een pons geleden aan de deny geweest,
our to vragen of hij mollen moeht vangen op ons
land . Ik heb hem weggestuurd, want ik ben veel
to wijs met die nuttige dieren . Maar die man zag
er niet gunstig nit, Gijs! Dat kon hem wel eens
wezen ! . . ."
„weet je, wat we moesten doen2" vroeg Gijs .
„Ik moest nog maar even met Jaap naar de boswaehter lopen . Dit alles lijkt me belangrijk genoeg, our bet hem zo spoedig mogelijk to laten
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weten. Misschien tref fen we hem zelf en antlers
kan zijn vrouw het hem vertellen, zodra hij thuis
komt ."
En of schoon Moeder bezwaren maakte, omdat
bet al zo laat was, ging Jaap nogmaals op stag .
Maar hij en Gijs behoef den niet ver to gaan . Voor
in het bos reeds werden ze aangeroepen door een
zware stem uit het struikgewas : „Halt, politie !"
Jaap schrok er van en greep de hand van Gijs .
Een donkere gestalte kwam uit bet bos op hen
toe, met een grote bond links naast zich . Jaap
herademde, toen hij de boswachter herkende .
„0," zei Opa Eggink, „zijn jullie bet 2 . . . Nog
zo laat op pad, Gijs 2"
„Ja, maar met goede bedoelingen, boswachter,"
antwoordde Gijs . En op gedempte toon vertelde
hij, wat Jaap beleef d had .
„Zou ik morgen eens even naar Zandstra
gaan 2" vroeg hij . „Want daar wil ik toch haring
of kuit van hebben !"
„Niet doers," zei Opa . „Die kerel heeft mij al
zoveel moeite bezorgd, ik wil hem nu snappers .
Laat bet me dadelijk weten, als jullie hem in de
buurt ziet . Dat hondj e is natuurlijk een prachtige
hulp voor hem. Dat waarschuwt hem zodra bet
de lucht van mij krijgt . 0, die dingen kunnen zo
slim zijn ! Praat bier niet met Polleke over, Jaap,
en vraag hem nets over zijn oom ."
„Nee Opa . Maar u kunt zijn adres wel to weten
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komen bij Zandstra en dan kunt u hem gevangen
nemen . . ."
De boswachter lachte .
„Daar heb ik nets aan," zei hij . „Tk moet hem
op heterdaad betrappen . Kom, ik ga het bos nog
maar eens in."
„Hij is nu naar de stall toe," vertelde Jaap .
„Tenminste, hij zei, dat hij dat van plan was ."
„Ja, ja," antwoordde de boswachter peinzend .
„Kom, dan ga ik maar . Waar precies heb je die
f iets zien staan, Jaap ?"
En toen Jaap dat uitgelegd had, verdween de
grijze jachtopzichter tussen de bomen . De hond
volgde hem als zijn schaduw .
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14 . Een telefoongesprek .
Het bleef die hele week maar kwakkelen met
het weer. Maar 's Maandags draaide de wind weer
naar het Oosten en Gijs voorspelde, dat Jaap au
gauw op de schaats zou komen . Hij had gelijk .
Twee nachten aaneen vroor het geducht en ofschoon Vader het ijs op het diepe water van kanaal en bosvijver nog niet vertrouwde, stond hij
Jaap 'S Woendagsmorgens toe, om die middag op
de sloten tussen de weilaaden to gaan rij den,
„Dan moet ik mijn schaatsen eigenlijk nog even
laten slijpen," bedacht Jaap .
„Daar kom j e wel wat laat mee aan,'' zei vader .
„Neem ze dan meteen mee naar de smid, als je
straks naar school gaat . "
,,Maar dan kom ik vanmiddag wat later thuis,"
waarschuwde Jaap .
Nu, dat mocht voor deze keer . En zo kwam het,
dat Jaap die middag door het dorp liep, toen al
de andere kinderen reeds lang naar huffs warm .
Hij liep op een sukkeldrafj e, de schaatsen wader
de arm geklemd, de handen in de broekzakken,
de routs diep over de wren getrokken, want het
was nu vinnig koud . Toen reed hem een f ietser
achterop met een mandje op de bagagedrager .
Over dat mandje lag een zak en achter wader die
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zak uit stale de spitse
snuit van een hondj e.
Twee glinsterende oogj es
keken Jaap in bet voorbijgaan nieuwsgierig aan .
„Tippie ! " had Jaap
bijna geroepen, maar hij
hield bet nog in . Jaap
herkende flu ook de marl
aan zijn dikke korte jas
en zijn hoed, die weer
schuin op zijn hoof d
stood.
„De oom van Polleke ! "
dacht hij . „De stroper ! Ja, vast de stroper ! Gijs
dacht het ook . . . Zou die nu weer het bos ingaan 2
Natuurlijk, wat moet hij bier antlers °? . . . Mollen
vangen is niet mogelijk met die hard bevroren
grond . . . "
Hij liep langzaam verder en keek de man
na.
„Dat moest Opa weten," dacht hij . „Het is in
bet middaguur, hij zit nu to eten . . . Nu beef t die
kerel vrij spel . Zal ik hard rennen, om de boswachter gauw to waarschuwen C? . . . Ik kom toch
to laat, dan is die man al lang in bet bos . . ."
„Opbellen ! " dacht hij ineens . „De boswachter
beef t telef oon ! Bij wie lean ik dat doers?
. Bij de
meester 2 Neen, die is niet aangesloten . Bij de
kruidenier C? . . . Die beef t wel telef oon, maar dan
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr. - 7
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hoort hij missehien wat ik zeg, en mag dat wel . . .
De notaris !"
Jaap rende terug. De notaris was nog op k i toor, Jaap zag zijn kale sehedel door het raaln .
Het kantoor had geen bel, je kon zo naar binnen
lopen. Eerst kwam je in het bijkantoor, char zaten een paar klerken to schrijven . Jaap stapte ze
haastig voorbij naar de deur, waar „prive" op
stond.
„Hei joehie, wat moet jij 2" riep een vale de
klerken .
Maar Jaap gunde zich geen tijd om to antwoorden. Hij klopte, duwde de deur open en was al
binnen . De notaris zat met twee andere harm aan
een tafel .
„Wat moet dat, he 2 . . . Kwajongen, he 2 . . ."
riep hij, terwijl hij opsprong .
„Meneer, ik moet opbellen," hijgde Jaap . „Dadelijk ! Mag ik even . . ."
„Opbellen, opbellen 2" snauwde de notaris .
„Hier kun je niet opbellen ! Schaam jij je niet 2
Er nit jij ! Brutale rekel, he 2"
Hij greep Jaap mw bij de arm en duwde hem
naar de deur.
„Nee, nee," riep Jaap. „Ik moet de boswachter
opbellen ! Weet u wel, notaris, de stroper, de strikken . . ."
Het gelaat van de notaris verhelderde plotseling.
„Kom m`e," zei hij .
98

Hij draaide een nummer op bet toestel, dat op
zijn schrijfbureau stood, en gaf Jaap de telefoon
in handers . Jaap hoorde de wektoon en in gedachten zag hij de gang van bet boswachtershuis, waar
bet toestel hing. Daar was een stem : „Met boswachter Eggink V'
„Opa," riep Jaap, „ik heb die kerel gezien !
Weet u wel, met dat hondje . . . Halo . . ."
„Ja, ik boor j e wel," zei de stem van de boswachter . „Ben jij bet, Jaap 2 Die kerel met dat
hondj e, zeg j e 2 . . . De oom van Polleke ~"
„Ja Opa."
,, aar was let '
„Die reed door bet dorp in de richting van bet
bos. Ik won u even waarschuwen!"
,,Mooi, dank je wel, Jaap . "
„Hij had zijn hondje in een mandj e achterop, "
riep Jaap nog. Maar hij kreeg geen antwoord
meer. Toen legde Jaap de telefoon maar neer .
„Je hoef t niet zo to schreenwen, als je opbelt, "
zei de notaris . „Jij bent van der Heide, niet 2 Heb
iii de stroper ontdekt 2"
„Ja meneer, " zei Jaap . „Hij f ietste door bet
dorp ."
„Hoe weet jij, dat bet de stroper was 2"
Ja, wat moest Jaap zeggen 2 . . .
„Ik heb hem in bet bos gezien, notaris . . . Eh,
zijn fiets bedoel ik . En Gijs denkt bet ook ."
„0, denkt Gijs bet ook2 . . . Dan zal bet wel
zo wzzen, want dat is een ouwe slimmerd . Non,
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Van der Heide, funk gedaan, boor ! Als dat lukt,
krijg iii een beloning van me . Denk er maar eens
over, wat je graag hebben wilt . Maar eerst bet
resultant of wachten . En niet er over praten, he?"
„Neen meneer . Dag heren," zei Jaap .
„Wat moest j e bij de notaris 2" vroeg een van
de klerken, toen Jaap ze met een groet voorbijliep.
„Dat is geheim," zei Jaap gewichtig .
„Voortaan bier wachten, tot je aangediend
bent," zei de man .
Jaap beloofde bet maar en maakte, dat bij weg
kwam. Wat maakte de boswachter snel een eind
aan bet gesprek! Zou bij zich meteen bet bos in
gehaast hebben 2 . . . Wie weet !
Het eten was bijna gedaan, toen Jaap thuis
kwam . Moeder schepte voor hem op : snert met
kluif van bet varken . Lekker ! Maar Jaap moest
eerst vertellen, wat bij gedaan had ; eerder kon
bij geen hap door de keel krijgen . Ze prezen hem
om strij d .
„Je bent een slimmerd ! " zei Gijs .
„Jij ook !" lachte Jaap . „De notaris zei : Gijs
is een ouwe slimmerd ! "
„Dat zal bij weten!" grijnsde Gijs, maar bij
scheen zich toch een beet] e vereerd to voelen .
,,Ik hoop, dat bet nu lukt !" voegde bij er aan
toe.
„Rustig afwachten maar," zei Vader .
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15 . De arrestatie .
Rustig afwachten 2 . . . Jaap had er geen geduld voor en onder het eten bedacht hij een plannetje . Na de beschuit met bessensap trok hij gauw
zijn schoenen aan, greep zijn schaatsen en kneep
er stiekum tussenuit, voor Moeder zeggen kon,
dat hij Zus en Janneman mee moest nemen . Die
konden wel samen op het slootje mast de boerderij krabbelen . Hij rende naar de weilanden,
liet zich daar op de brede sloot glijden, bond snel
zijn schaatsen onder en sloeg zijn benen uit . Ha,
hij kon het flog, hoor! . . . En wat stond hij lekker
stevig op zijn scherpe ijzers . Ze waren flog wel
maar dat
stroef - de draad zat er flog onder
zou wel gauw beter worden .
Haastig zocht Jaap zijn weg over de sloten in
de richting van het bos . Een paar keer kwam hij
voor een dam en eigenlijk moest hij zijn schaatsen
dan afbinden, omdat het slecht was voor de ijzers
om er mee over het zand to lopen . Maar hij gunde
er zich geen tijd voor. Steunend op het hek liep
hij over de dam en voor hij zich aan de andere
zijde weer fleerliet op het ijs, zochten zijn ogen
de bosrand of . Maar de groene zoom strekte zich
stil uit onder de wij de blauwe vrieslucht en nergens viel enig leven to bespeuren .
101

Richter bij bet bos werd bet land hoger en de
sloten warm bier veel dieper uitgegraven . Jaap
kon nauwelijks over de rand kijken en bij voelde
de wind niet meer. De dammen warm bier vervangen door bruggen zonder leuning, waar bij
gehurkt onder door schoot . Zo kwam bij op de
brede tochtsloot, die op een paar honderd meter
afstand evenwijdig met de bosrand liep en die
de waterlossing werd genoemd, omdat hierdoor
bet overtollige water nit bet land werd of gevoerd
naar bet kanaal . Die wilde bij volgen tot bet
moeras, om vandaar nit de bosrand to begluren .
Het ijs op deze sloot was op sommige tijden niet
erg betrouwbaar door de stroming in bet water.
Maar bet sluisje bij bet kanaal was nu waarschijnlijk dicht. Toch schaatste Jaap maar langzaam
verder en had alle aandacht bij de ijsvloer onder
zijn voeten . Daardoor schrok bij erg, toen bij, even
opglurend, de gestalte van een man ontdekte, die
bij wat struikgewas heel stil tegen de slootwal
geleund stond . Een grote zwarte bond zat naast
hem en die waarschuwde hem zeker, want plotseling keek de man Jaaps kant uit . Het was Opa
Eggink . Hij had een verrekijker in zijn hand ;
char had bij door naar bet bos staan turen . Hij
maakte dringende gebaren van bukken en stil
zijn . Jaap gleed gebogen verder en zijn hart klopte
voelbaar van blijde verrassing . wat een geluk !
Dat bij bet zo tref f en moest ! . . .
Bij de boswachter hield bij zonder krassen zijn
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vaart in en die greep hem bij de arm en duwde
hem mast zich tegen de wal .
„Ben je alleen 2" f luisterde hij . „Komen er niet
meer jongens?"
„Nee Opa, ik ben alleen . "
„Gelukkig ! Fijn, d at je opbelde ! Ik hen meteen
hier naar toe gegaan . Over het ijs kon ik her ongemerkt komen . In het bos heb ik bijna geen kans
op de vent door dat listige hondj e . Maar hier
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loopt hij in de val, let eens op ! wij zitten onder
de wind, dat slimme ding krijgt geen lueht van
ons. En bier vlak voor, bangs die dwarssloot,
heeft hij strikken staan . In een er van ligt een
hags. Ik zag hem net al bangs de boswal scharrelen . . . Als hij nu maar niet door j on . . . "
De boswachter richtte zich voorzichtig een
weinig op en tuurde door bet struikje over de wal .
Meteen liet hij zich weer neer .
„Hij komt er aan ! " fluisterde hij, een beet] e
opgewonden . „Hou je gedekt, boor ! Zie, de bond
beef t hem al in de news ! . . . "
Nimrod, met geheven kop, nam gretig lucht en
bromde zacht.
Opa richtte zich weer op en legde een hand kalmerend op de kop van de bond. Jaap popelde van
verlangen om ook even to gluren, maar hij durfde
niet . Het scheen, dat de boswachter zijn gedachten
geraden had. Hij greep Jaap bij de schouder, trok
hem even op en duwde hem toen dadelijk weer
neer. Maar in die ene seconde had Jaap bet gezien : de stroper was in aantocht ! Hij liep bangs
de dwarssloot met bet hondj e voor zich uit . . .
De zware hand van de boswachter hield Jaap
neergedrukt, maar zacht f luisterend hield hij hem
op de hoogte : „Hij koint nader . . . Het hondj e
staat stil en neemt lucht . . . Zou bet ons toch in
de news hebben 2 . . . Nee, bet loopt weer door . . .
Nu moet hij bij de hags zijn . . . Hij loert naar able
kanten. . ."
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Opa liet zich snel nog een weinig zakken .
„Wacht . . . wacht . . . Ja boor, hij grijpt de
hags, hij stopt hem onder de jas ! Nu is hij er
bi' !"
De laatste woorden van de boswachter klonken
als een juichkreet . Zijn hand liet Jaap los . In
een sprong stond hij op de wal . Op hetzelf de
ogenblik sprong ook reeds de bond .
„Halt, politie !" klonk de stem van de oude
boswachter streng . „Blijf staan, zeg ik j e ! "
Toen was Jaap ook reeds uit de sloot en zag
de stroper zo hard hij kon naar bet bos rennen
met bet hondj e achter zich aan . 0, o, nu zou die
kerel toch nog ontkomen 2 . . .
„Nimrod, stellen !" gebood Opa .
De bond stoof met een kort geblaf vooruit .
Jaap nam ook een sprong, maar vigil meteen voorover. Hij had helemaal vergeten, dat hij zijn
schaatsen nog onder had.
Snel, met bevende vingers, bond hij ze af, intussen de ogen gericht op de stroper. Die was de
akker al af, toen de hood hem inhaalde . Jaap
schreeuwde bet bijna uit, toen hij zag wat er gebeurde . De bond sprong blaf f end tegen de hob
lende man op en probeerde zich aan hem vast to
bijten . De man verweerde zich en sloeg er op los,
maar bet hielp hem niet . De bond greep hem bij
de arm, moest loslaten, greep hem weer, werd weggetrapt en vloog opnieuw de stroper aan . Die
struikelde over de harde kluiten en sloeg achter105

over tegen de grond . De bond stood boven hem,
de poten op zijn borst. Het kleine hondj e beet in
zijn achterpoot, maar Nimrod greep bet en slingerde bet van zich af . Op een afstand bleef bet
zitten janken.
Opa haastte zich niet en Jaap haalde hem gemakkelijk in . De boswachter volgde de weg, the
de stroper genomen had en raapte een hags op,
die aan de kant van de sloot lag . Die had de man
natuurlijk op zijn vlucht weggeworpen,
„Daar op bet ijs liggen nog twee konijnen,"
wees de boswachter . „Neem die even mee, Jaap ! "
Jaap liet zich op bet ijs glijden en volgde dan
weer op een draf . Hij wilde er bij zijn, alles zien
en alles horen . . .
De man lag nog op de grond en hield zich heel
stil, want de ontblote tanden van de grote hoed
warm vlak boven zijn gezicht .
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,, oeiemiddag," zei de boswachter op vriendelijke toom ,,Had je bezwaar tegen nadere kennismaking, vriend?"
„Haal die hond toch weg !" kreunde de man .
,,Nimrod, los !" beval Opa .
De hond kwam kwispelstaartend naar zijn bags
en ging naast hem staan, maar hield de man
voortdurend in bet oog . Die stond op en wilde zijn
hoed oprapen, maar meteen hing de hond alweer
aan zijn arm .
„Nimrod, los !" gebocd Opa weer . Zelf gaf hij
de arrestant de gevallen hoed . „Sta nu maar doodstil," raadde hij aan, „antlers blijft er van je
kleren niet veel heel ."
De man stond bleek to wachten, zijn hand
bloedde en zijn jas was erg gescheurd .
,,Is me dat een hond !" schold hij . „Die zou je
vermoorden, dat vervloekte beest ! Kijk nou es,
hoe ik er uit zie !"
„Eigen schuld," zei Opa kalm . „Moet je maar
blijven staan, als ik halt roep ."
„0 jag" riep de man brutaal . „Ik zou niet
weten waarom . Ik heb toch zeker niets gedaan ! "
Opa lachte.
„En dat wild dan ?" vroeg hij .
„wild? Ik weet van geen wild," zei de man .
„Zo waar als ik bier sta ."
„Zweer nou maar niet," raadde Opa hem aan .
„Het helpt je allemaal toch niets meer . Je hebt me
veel moeite gekost, mannetj e, maar nu zit je er
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in. Ik heb gezien, dat je deze hags uit de strik
haalde . Geef je naam maar eens op ."
Hij haalde een notitieboekje en een potlood
voor de dag.
„Maar ik had die strik niet gezet," riep de man
„Ik hen geen stroper ! Ik ben mollenvanger. Maar
ja, wat doe je, as je plotseling een hags voor je
ziet liggen2 . . ."
„Vertel dat maar allemaal, als je voor de rechtbank komt," adviseerde de boswachter .
„Daar geloven ze het zeker," voegde hij er gemaakt-ernstig aan toe . „Je naam als-j e-blief t ! "
„Maar . . ., maar . . .," stotterde de man .
„Geen praatj es meer, je naam ! Man, je bent
toch niet doof !"
„Jansen," zei de man.
„Voornaam 2"
„Willem . . . Willem Jansen."
„Dat is niet waar !" kon Jaap niet nalaten to
zeggen. „U beet Frans !"
De man schrok zichtbaar, maar hij herstelde
zich snel .
„Wat weet jij daarvan, lummel2" vroeg hij
nij dig.
„Ik heb u gezien bij Zandstra . U bent de oom
van Polleke !" hield Jaap vol . „Hij beet Frans,
boor Opal"
„Stil maar," stelde de boswachter hem met een
knipoogj e gerust . „Denk er om, bet opgeven van
een valse naam is straf baar . Je komt er al niet
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gemakkeljjk af, maak het maar niet erger . Dus ~"
„Willem Jansen," volhardde de stroper.
„Goed zo. Geboren 6?"
„Vijf December negentienhonderd twintig ."
„Een sinterklaascadeautje dus . Adres2"
„Molendwarsstraat 117 ."
,,Is dat hondje j ouw eigendom2"
„Ja, maar dat lelijke zwarte mormel van jou
heef t het bijna doodgemaakt ! " snauwde de man
kwaad.
„Dat weten we dus," zei Opa, schijnbaar erg
tevreden . „En ben je flu nog van plan, our naar
waarheid j e naam en adres op to geven 2 "
„Ik heb de waarheid gezegd," verklaarde de
antler stug .
„Daar blijf je dus bij 2 Goed, laat me jou dan
maar eens even oul leren . . . '
„Je blijft van me of !" schreeuwde de stroper .
,,Ms je me aanraakt ! . . . "
Hij wilde een hand ophef f en maar liet die rillend weer zakken, toen Nimrod een woedende
uitval naar hem deed .
„Verzet tegen de politie," constateerde Opa .
„Wat ben je toch weerbarstig, mannetj e ! Heb je
flu nog aldoor hoop, dat je kunt ontsnappen ? . . .
En heb je sours strikken bij je, dat je me niet je
zakken wilt laten navoelen 2 . . . Die zullen we dan
op het politiebureau wel vinden . . ."
„Maar ik eh . . .," protesteerde de man .
,,Geen praatjes, kom mee, Nimrod, transport!"
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De hoed ging links naast de stroper lopen,
keek naar hem op en grauwde hem telkens dreigend toe. De boswachter liep aan de andere zijde
van de man . Jaap kwam met de schaatsen en de
konijnen achteraan en kon wel dansen van
vreugde en opwinding. En nog nooit had hij zo'n
bewondering voor een flier gehad, als nu voor de
oude hood van de boswachter . Vlak achter Jaap
sloop Tippie mee, het staartj e tussen de benen .
Ze liepen op het bos aan, een eindj e de bosrand
langs en flan een pad op, waarlangs ze op de
hoofdlaan nit zonden komen . Ineens begon de
bond mid en helder to blaf f en .
„Halt !" zei de boswachter . „Apport, Nimrod ."
Nimrod liep kwispelend een paar meter terug,
met de news langs de grond, nam even voorbij
Jaap een bos strikken op nit de heide en bracht
die aan zijn bags . Ze warm van geel koperdraad .
„Heb j e die stiekum willen verdonkeremanen 2"
vroeg de boswachter. „Dat lnkt je niet, he 2"
„o nee 2" smaalde de kerel. „wel honderd
meter terug heb ik ook al een bos laten vallen ! "
De boswachter begon hartelijk to lachen .
„Nog altijd hoop, om de daps to ontspringen2"
vroeg hij op medelijdende toon . „wat doe je toch
dwaas, Frans ! Won je zo graag, flat ik de hoed
wegstunrde om die strikken ; opdat jij aan de haal
zou kunnen gaan? . . . Het mag boor! Als jij
die risico durft nemen, wij wel! wat zeg jij er
van, Nimrod 2"
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„woef !" antwoordde de bond, terwiji hij oplettend van de een naar de antler keek .
„Zie je wel, hij is bet roerend met mij eens !"
vervolgde Eggink. „En dacht je non hens, Frans,
dat ik j e niet terug zou weten to vinden, als bet
j e mocht gelukken om de benen to nemen2"
Toen zakte bet verzet van de man plotseling
ineen. Hij liep gewillig mee, wees aan bet eind
van bet pad zijn f iets, die daar onder de zware
takken van een spar verborgen stond en haalde
ongevraagd nog een bos strikken onder zijn trni
vandaan .
„Als ik flu eerlijk mijn naam opgeef, brengt u
mij dan niet naar bet bureau 2" bedelde hij .
Maar de boswachter nam geen risico meer.
„Straks won je niet, nu hoef t bet niet, " zei hij .
„Jaap, geef die konijnen maar bier, die leggen
we bij de hags in bet mandj e . En yang jij je
hondje eens, man, bet arme ding zit to rillen van
kou en van angst ; dan kan er ook nog wel bij in ."
De stroper gehoorzaamde . Opa stopte de zak
om Tipple been .
„Jaap, ga iii maar naar mijn huffs en zeg, dat
de zaak in orde is, maar dat ik niet weet, hoe laat
ik thuis kom," verzocht Opa . „Vooruit, Frans !"
„Och meneer, heb een beetje medelijden met
mijn vrouw en kinderen," vroeg de man huilerig .
„Ik wil liever niet naar bet bureau ."
„Dat had je eerder moeten bedenken, " antwoordde Opa onverbiddelijk . „Nimrod, transport!"
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En daar gingen ze . Jaap keek ze een poosj e
na. De man met zijn gescheurde jas duwde de
f iets. De hond liep mast zijn benen en grauwde
hem nu en dan dreigend toe . Opa stopte tevreden
een pijp en wandelde achteraan .
Zo zouden ze samen het dorp doorgaan en alle
mensen zouden kunnen zien, hoe het in het veld
van de oude boswachter een stroper moest vergaan .

l6. Vreugde en zorg .
Het schaatsenrij den kon Jaap niet meer
schelen . Hij rende naar hat boswachtershuisj e en
sprong de kamer binnen .
„Grootmoe, hat is in orde ! De stroper is fijn
gepakt !" riep hij .
Het oude vrouwtj e schrok er van . Zij had zo
rustig bij de taf el zitten schrijven aan haar
kleinkind in Indonesia . Nu maakte haar pen een
lelijke kras over hat papier .
„Jongen toch, kijk non es aan !" riep ze. „Wat
moat Gerdientj e daar wel van denken ? . . . Wat zeg
je? Is Opa door 't ij s gezakt ?"
„Nee Grootmoe !" laehte Jaap . „De stroper ! . . .
Die hebben we gepakt !"
,,Gelukkig ! " znehtte Grootmoe . „Dan kunnen
we nu wear rustig slapen en hoeft die arme oude
man niet meer de hale nacht in de kon op de loer to
liggen . Waar is hij nn? Waarom komt hij niet ?
Jaap, er is toch nets met hem? . . ."
Jaap stelde haar gerust.
„Met die hond kan hem geen kwaad overkomen," zei hij . En hij vertelde haar, wat er gebeurd was .
Het oude vrouwtj e genoot zo van hat verhaal,
Jaap en Gerd . VIII, 2e dr . - 8
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dat zij als een klein meisj e in de handers klapte .
Daarna trippelde ze vrolijk door de kamer orn
wat lekkers voor Jaap to zoeken . Altijd moest je
wat hebben, als je bij Grootmoe kwam .
„Ga jij me nu even verontschuldigen voor die
kras,'' zei ze . „Zet het er even bij, dat jij dat gedaan hebt . Dan maak ik een kopje chocola voorr
je klaar ."
Jaap ging in Grootmoe 's stoel zitten en nam
haar pen.
„Lieve Gerdientj e, ' schreef hij mast de kras . .
Het stood er, het had eigenlijk ,,beste" moeten
wezen, maar dat kwam zeker van blij dschap .
oorult maar . . .
„Die kras is mijn schuld, ik heb je grootmoeder
aan het schrikken gemaakt . Waarom, dat zal ze
zelf wel vertellen . En anders schrijf ik bet wel,
want je krijgt van mij ook gauw een brief . Hartelijk dank voor die van jon . Wij zijn zo blij !
Groeten van allemaal. Je toegenegen vriend
Jaap."
En toen hij zijn plaats weer aari Grootmoe had
afgestaan, stood hij to springen van ongeduld,
omdat de chocola zo warm was . Een kwartier
later stoof hij de boerderij binnen en riep zijn
vader en moeder en Gijs bij elkaar .
„wij hebben hem!" riep hij . „wij hebben hem,
boor! De stroper!"
„Wij 2" vroeg Vader . „De boswachter bedoel
je zeker 2'
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„Ik heb hem toch zeker geholpen 2 " zei Jaap
trots . En hij begon al weer to vertellen . Ze vonden
bet allemaal een prachtverhaal .
„Ja, die bond is onbetaalbaar," zei Gus. „Dat
is een echt goed of gerichte politiehond . Eggink
heeft er dikwijls veel geld voor kunnen krijgen,
maar bet is goed, dat hij hem niet verkocht beef t,
want zonder die hoed zou hij nu machteloos zijn
geweest . Weet je, dat de politic uit de stall the
hoed sours komt lenen, Van der Heide 2 . . . Weet
je niet meer van de inbraak in die villa mast
bet ziekenhuis 2 Daar warm toen wel een stuk of
vier, vijf personen, die ze er van verdachten en
ze konden door verhoren de dader maar niet
vinden, maar de bond haalde hem er uit ."
„Hoe deed hij dat dan 2" vroeg Jaap gretig .
„Wel" zei Gijs, „ze zetten die vijf kerels op
een rij . Toen gaven ze de bond lucht aan een voorwerp, waarmee de dader in aanraking was geweest ; ik geloof aan een zakdoek, die de inbreker
in de villa verloren had. En toen kreeg de hood
bet bevel : sorteren! Non, hij liep de rij langs en
besnuf f elde al die kerels en toen sprong hij blaf f ende tegen een van die vijf op, want hij rook,
dat die zakdoek van hem was . En die viel toen
door de mand . De bond had bet uitgemaakt . "
„Schitterend ! " riep Jaap . „Wat wonderlijk,
he Moeder2"
„Ja, ja," zei Moeder . Zij had bet verhaal maar
half gehoord .
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„Voor Polleke en zijn ouders zal het geen vrolijke boodschap wezen," zei ze .
„Da's waar ook ! " riep Jaap . Daar had hij nog
niet aan gedacht.
,,Of juist

wel,"

meende

G-ijs .

„Als ik

Jaap

goed begrepen heb, warm ze niet erg gesteld op
de bezoeken van dat familielid . . ."
Maar Moeder bleek gelijk to hebben. Tegen de
avond kwam de boswachter even aanlopen en vertelde, dat de stroper in de eel zat . Hij had nu opgegeven, dat hij Frans van der Schaaf heette, dat
hij met zijn woonwagen in het kamp halverwege
de stall stond en dat hij getrouwd was met een
jongere zuster van vrouw Zandstra . Hij zou echter
na al zijn leugens vastgehouden worden, tot gecontroleerd was, of hij nu naar waarheid zijn
naam en adres had opgegeven . Het wild, de strikken en het hondje warm in beslag genomen .
„wat zal er met dat hondje gebeuren, Opal"
„Dat zal wel moeten worden of gemaakt, " zei
de boswachter . „'t Is jammer, maar het is een gevaarlijk beestj e in het bezit van die man . Het is
afgericht op de stroperij, de vent zou er morgen
weer ergens antlers het veld mee in kunnen
trekken . Zonder dat hondje zou ik hem de eerste
avond nadat wij de strikken gevonden hadden,
reeds gepakt hebben. Hij heef t verteld, dat hij
toen in de buurt geweest is, maar dat het hondj e
hem gewaarschuwd had, dat er onraad was . . .
Zo, en nu moet ik nog even naar Zandstra, want
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ik moil precies moeten, hoe de verhouding was tussen hem en zijn zwager . Het ziet er voor die
mensen niet best uit . 1k heb de notaris natuurlijk
alles moeten vertellen, ook van dat koperdraadje
om die klomp, dat jon op het spoor bracht, Gijs .
En nu moil hij Zandstra de huur opzeggen . Maar
misschien, als ik alles weet, dat ik die kous nog
weer recht kan breien . We zullen zien . Misschien,
dat ik je hulp no dig heb, Gijs ! "
„Dan kom . je maar," zei Gijs . „Doe je best,
Eggink . Die mensen moeten er niet het slachtof f er van worden ."
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17 .

Jaap brengt hey in orde.

De volgende morgen zag Jaap er erg tegenop,
om Polleke to ontmoeten, maar natuurlijk keek
hij toch naar hem uit en hij nam zich voor, om
heel gewoon to doen en voorlopig nergens over to
praten.
Hij zag zijn vriendje echter niet en toen de
school ganging, was Polleke niet aanwezig . Even
later, tijdens de vertelling, kwam hij binnen . Hij
zag er bedrukt uit en glimlachte weemoedig, toen
de meester hem met een grapje op zijn plaats liet
gaan . En onder de leesles zat hij plotseling to
huilen, maar wilde niet zeggen wat hem scheelde .
Toen liet de meester het maar zo en keek Jaap
veelbetekenend aan . Jaap begreep het en knikte .
Hij zou wel eens met Polleke praten .
Dat deed hij 's middags, toen ze met een paar
andere kinderen in de school overbleven . Na het
eten van hun boterham maakten al de anderen
dat ze buiten kwamen, maar Polleke bleef in zijn
bank zitten met een hand onder zijn hoof d . Jaap
schoof naast hem.
„Toe jo"
,zei hij, „doe niet zo gek! 1k weet
toch veel to goed, dat jij er geen schuld aan hebt!
En je vader en moeder ook niet !'
Polleke begon, weer to huilen .
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„Als de notaris dat maar geloof de ! " snikte hij
„Hij vindt, dat wij toch schuld hebben . Wij hadden het moeten voorkomen, zegt hij . Wij hadden
de boswachter dadelijk moeten waarschuwen . Hij
wil geen f amilie van een stroper zo dicht bij hel
bos hebben worsen . . ."
Hij boende zijn tranen weg en vervolgde : „Wij
hebben hens ons best wel gedaan ! Vader beef t bet
oom Frans zo streng verboden ! Hij beef t gezegd
„Als ik bet weer merk, ga ik je verklapp en . En
hij beef t hem de strikken zelf s een keer af genomen. "
„o ! " zei Jaap . „Heb jij daa r sours een draadj e
van over j e klomp 2"
„Ja," antwoordde Polleke verwonderd. ,,Wist
je dat2"
„Het is G-ijs opgevallen," zei Jaap . „Vertel
eens verder ."
„Non, en toen zei mijn oom Frans, dat hij bet
niet meer doers zou . En wij meenden ook, dat hij
woord hield, want wij zagen hem bijna nooit
meer . . . Maar hij deugt helemaal niet, die oom
van me, hij grog er stilletj es toch mee door. En
dat hebben we ook allemaal aan de boswachter
verteld en die wil ons helpers, maar de notaris wil
nergens van borers, die . . . die . . . "
„Die onwe zonderling," zei Jaap .
„Ja, en non moeten we met een paar maanden
ons huffs al nit ! En waar vinden we zo'n mooi
en goedkoop hnisje weer2" zuchtte Polleke .
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„Mijn moeder had zo'n verdriet," zei hij . En hij
spoof hard door zijn news .
Jaap begon hem gauw van Gijs to vertellen en
dat die zeker nog een goed woordj e voor zijn
ouders bij de notaris zou gaan loan . En dat hielp
een beet] e . Maar veal hoop had Polleke er niet
op, en Jaap was ook niet zeker dat het lukken
zou. Het was zo'n onberekenbare man, die notaris,
en hij kon sours zo hard zijn . . .
Jaap zat de hale middag aan de zaak to denken
en had de aandacht niet bij zijn werk . Toen begon
langzaam bij hem een plannetje to rijpen .
Om vier uur moist hij Polleke over to balm,
samen met hem naar de notaris to gaan . Het
kostte wel moat moeiee, want Polleke was bang
voor de oude brombeer . Maar de hoop dat ze jets
bereiken zouden, gaf de doorslag . Had de notaris
niet tegen Polleke gezegd : „Kom maar bij me,
als ik je met jets helpen kan2 . . ."
Jaap • zag de oude beer niet op zijn kantoor en
belle daarom aan de huisdeur . Een knecht in een
rood-wit gestreept jasje kwam voor .
„Wij moeten de notaris spreken," zei Jaap .
„Wat won j e dap 2" vroeg de knecht .
„Dat moeten we de notaris zelf vertellen," zei
Jaap vrijmoedig .
„Pas maar op," mompelde de knecht en slofte
weg. Hij had de jongens op de stoep laten staan
en de deur wear bijna dicht gedaan .
Maar plotseling ward die deur opengerukt en
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de notaris riep : „Wat moet je, he ? . . . Kwaj ongens, he? . . . "
En toen veranderde plotseling zijn stem en hij
zei vrolijk : „0, Van der Heide, kom binnen, man,
boswachter in spe ! . . . Kom jij je beloning in ontvangst nemen ? En wie heb je char bij je? Och,
kijk es, is dat niet . . . . Hoe heet je ook weer 2
Polleke 2 . . . Hoe is 't met j e been 2 . . . Kom
binnen, kom binnen, allebei ! Zet je klompen char
maar neer . . ."
Hij grog de jongens voor naar een prachtige
grote kamer en praatte maar door : „Nou, dat is
prachtig gelukt, he ? En je was er bij, he ? . . . We
hebben hem, die schavuit met dat hondj e ! Geen
wonder, dat Eggink hem zo moeilijk pakken kon
Die smerige kerel, die dierenbeul ! . . . Maar nu is
het afgelopen . En die mensen char in dat huisje
van me, die f amilie van die vent, die hebben hem
geholpen natuurlijk . Ze zeggen wel van niet, natuurlijk zeggen ze dat, maar char geloof ik geen
steek van . Enf in, char zullen we gauw geen last
meer van hebben ! . . . Ga zitten, jongens, ga zitten! . . ."
Jaap en Polleke keken elkaar aan . Polleke began weer to huilen .
„Wat nou2" riep de notaris . „Tranen? . . .
Waarom die tranen, he a . . . Wat is er ? . . . wie
heef t het gedaan? He? . . . Die zullen we wel !
Vertel het me maar, doet je been sours pijn ? . . ."
Polleke kon niets zeggen. Toen nam Jaap het
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woord . Hij vertelde, dat Polleke in dat huisje
woonde en hoe zijn ouders hun best gedaan hadden om de stroperij van die oom tegen to gaan
en dat het hens niet meer zou gebeuren . En hij
wist niet meer, wat hij nog meer aan zou voeren,
toen hij de notaris al maar door met een donkey
gezicht door de kamer heen en weer zag lopen .
Toen schoot hem nog een ding to binnen : „En u
hebt gezegd, dat ik een beloning mocht kiezen,
meneer. Maar ik wil niks hebben. 1k wil alleen
maar graag, dat Polleke mag blijven.
woven .' "
Toen bleef de notaris eindelijk staan en keek
de jongens beurtelings aan . Hij legde Jaap de
hand op de schouder en kneep er zo hard in, dat
het pijn deed.
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„Jij bent een goeie jongen," zei hij een beet] e
schor . „Ik wou, ik wou . . ., dat ik . . ., dat mijn . . .
Non ja, daar heb jij ook niks mee to makers ."
Hij keerde zich om en moot zijn news .
Toen riehtte hij zich tot Polleke .
„Zon je dat zo graag willen, dat je daar kon
blijven worsen, he ?" vroeg hij .
„Ja meneer, " knikte Polleke, met een gezieht,
dat straalde van verwaehting .
„En hull je dan niet meer ? . . . Non, goed dan,
omdat jij bet bent . He, Polleke? . . . In orde dus !
Maar dan mag er nooit meer bet geringste gebeuren, boor ! Beloof je dat ? . . . Non, stil dan
maar. her, ga non zitten, ja daar maar . En jij
bier, Van der Heide, tronwe vriend, dan drinkers
we samen een kop kof f ie . Lust j e dat niet 2 . . .
Maar limonade toch wel t . . . Jan ! . . . Ja - an ! . . .
Kom je non nog, he ? Slof toch eens een beet] e
harder, vent!"
„Wat belieft meneer?" vroeg de kneeht op een
lijzige toon .
„Twee limonade voor de heren," bestelde de
notaris. „En voor mij een sterke kof f ie ."
En toen moest Jaap vertellen hoe bet kwam,
dat hij de arrestatie van de stroper had bijgewoond en hoe de bond zich gedragen had . Intnssen bracht slof f ende Jan twee grote glazen en een
klein kopje, zette die voor hen neer en verdween .
De notaris sloeg de inhoud van zijn kop in twee
tengen naar binnen en stond op .
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„Dat was mooi," zei hij . „wacht nou maar
even, ik kom zo weer ."
Ze bleven alleen . Nu konden ze eens rustig
rondkijken. Jaap zat in een fauteuil, waar hij
diep in wegzakte . Bij de haard lag Tiras to slapen. Twee katten zaten op een divan, een lag
op een kussen mast de haard . Voor de schoorsteen hing de schilderij van een dame in een
prachtige groene japon, daar tegenover aan de
wand een groot portret van een jongetje . Jaap
vroeg zich joist af, of hij dat eens wat nader zoo
durven bekijken, toen de notaris de deur weer
openwlerp .
„Klaar 6" vroeg hij vrolijk. „Kom dan maar
mee, mjne heren ! '
Hij ging ze voor, de gang door, de zijdeur uit .
Daar stood de auto zacht to brommen . De notaris
hield het portier open .
„Stag in," zei hij . ,,Ik breng jullie thuis . Ik
wil zelf met je vader praten, Polleke . Nee, jij
achterin, Van der Heide ."
Alle mensen, wat een verrassing was dat ! En
met welk een vaart vlogen ze de straatweg langs .
Nu moest de notaris eigenlijk maar niets meer
zeggen, dan kon Jaap veel beter genieten van de
nt . Maar hij inf ormeerde, in welke klas Jaap
zat en hoe oud hij was en wat hij later worden
wilde .
„Boer," zei Jaap .
„Boer, boer !" zei de notaris een beetje teleur124

gesteld. „Ga bij Eggink in de leer, als je van
school afkomt . Je krijgt nooit een betere leermeester en een jaar of tier kan hij nog best mee .
Dan ben jij volwassen en dan kun jij hem vervangen. Nou, he 2 . . . Wat zeg j e daarvan 2"
„Dat lijkt me fijn, meneer," zei Jaap . Maar
hij betwijfelde sterk, of zijn vader het goed zou
vin en .
De auto hield stil voor de boerderij . Jaap stapte
uit. De notaris stak hem de hand toe door het
portlerraam.
„Nou, Van der Heide, je denkt er maar eens
over. En over die beloning toch ook nog maar . . .
onjour!"
Met een huilgeluid schoot de auto weg . Jaap
spoof de benzinedampen op . Hij vond ze lekker .
Hij vond alles mooi en goed en hij zou alle mensen willen omarmen . Stil stond hij de grijze
wagers na to kijken, die in snelle vaart op het bos
aanreed .
„Wat sta jij daar to dromen2" vroeg Gijs, die
met zijn beste pak aan en zijn wandelstok in de
hand de dear uitkwam .
„Daar gaat de notaris," wees Jaap .
„Drommels, dat komt slecht uit ! 1k won net
naar hem toe," bromde Gijs .
„0, dat hoeft niet meer, hoor!" lachte Jaap .
„De zaak is al lang voor mekaar, dat heb ik al
voor je gedaan ! . . . En die notaris, Gijs, die
ouwe zonderling, dat is de beste man van de hele
wereld ! "
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Gijs stond sprakeloos van verwondering . Jaap
gaf hem plagend een ribbestoot, hij kreeg een
klap met de stok voor zijn broek en stoeiend
gingen ze op huffs aan . Daar moest Jaap natuurlijk alles vertellen.
.En weet je, wat ik non ga doen2" vroeg hij,
then hij klaar was . „Nou ga ik een brief aan Gerdieut je schrijven ! . . . Want non heb ik zoveel to
vertellen ! . . . . "
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