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De vreemde prins in het bos
"Het heeft alwéér gesneeuwd", mompelde Wipneus,
toen hij met een zakje broodkruimels in de hand de grote
poort van het kabouterpaleis uitstapte.
"Laat ik maar even gauw de vogeltjes wat eten gaan
brengen!"
Even bleef het kaboutertje staan; hij keek eens rond.
Alles was wit, zover hij kijken kon. De velden, de daken
van de huisjes, de bomen van het bos: alles. Ja hoor,
heel Kabouterland lag netjes toegedekt onder een dikke
laag sneeuw. Toch wel mooi! En wat was het stil. Het was
dan ook nog erg vroeg, de meeste kaboutertjes waren pas
wakker.
"Kom, gauw naar de vogeltjes."
Wipneus trippelde op een drafje in de richting van het
bos. Maar hij had nog niet ver gelopen, of ... pats ... daar
kreeg hij een stevige sneeuwbal precies in zijn hals ...
Sapperloot! Brr! ... Wat was dat koud. Welke grappenmaker zou dát nu gedaan hebben? Hij keek eens rond.
Zie je wel; net wat hij dacht! Daar kwam Pimmie aanspringen; die rakker had natuurlijk achter een dikke
hoom verscholen gezeten ...
"Ha! Die was raak Wipneus! Lekker fris, hé! Daar
word je wakker van, hoor!"
"Wacht maar," grinnikte het prinsje. Hij had zijn zakje
broodkruimels op de grond laten vallen, bukte zich even,
en voor Pim er erg in had, vloog een prachtige bal recht
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Huuu! Brrr! Poe ...
tegen zijn wijd-open mond. Huuu! 8rrr! Poeh ... Daar
had de hengel niet op gerekend. Dat koude hapje smaakte
hem h~lemaal niet, en hij stond te blazen en te proesten
om dl'! sneeuw uit zijn mond te krijgen ...
"IR het lekker?" schaterde Wipneus, "daar word je
ook fris van!"
Lachend keken de vriendjes elkaar aan.
"Waar ga je naar toe?" vroeg Pim.
"Dat zie je wel. Nàar het bos. De vogeltjes eten geven.
Ga je mee?"
"Neen hoor! Ik moet zelf nog eten en ik rammel van
de honger. Maar straks kom ik bij je. Over een kwartiertje. En dan zal ik mijn slee meebrengen."
"Fijn! Ja, dat moet je doen. Ik ben bij die drie grote
eiken ... Je weet weI. .. "
Ja hoor, Pimmie wist het. Hij duikelde een paar keer
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in de sneeuw, en rende toen vlug naar het paleis van koning Goedhart terug.
Wipneus ging ook verder. Al gauw was hij bij de drie
grote eiken. Daar maakte hij zijn zakje open en begon
de broodkruimels rond te strooien. Rrrt ... rrrt. De vogeltjes kwamen er al op af... Het leek wel of ze op hem
gewacht hadden. En dat kon ook best, want Wipneus kwam

"Hebben jullie zo'n honger?"
hier iedere morgen. Dat wisten die kleine slimmeriken
dus wel. Ze waren ook helemaal niet bang voor de kabouter, maar vlogen op zijn hoofd, zijn schouders en zijn
handen. Ja, de brutaalste probeerden de kruimels zo
maar uit het zakje te pikken ...
"Hebhen jullie zo'n honger?" lachte het prinsje, "eet
maar goed hoor, want het is koud en dan kun je best wat
eten gebruiken ... Hé, hé, lelijke dikke mus, wil je weer
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alles alleen hebben? Gun je broertjes toch ook wat! Ziezo, nu is het op. Neen hoor, ik heb heus niets meer. Maar
morgen kom ik weer terug."
"Tipneus bleef nog een tijdje staan kijken. Vlug en
vrolijk trippelden de vogeltjes op en neer en pikten alles
op wat ze maar vinden konden. Leuk was dat! Als Pimmie
nu maar gauw kwam met zijn slee. Weet je wat, hij kon
hem wel vast tegemoet gaan.
Juist wilde Wipneus dat doen, toen hij in de verte een
stemmetje hoorde.
Hé! Zou dat Pim al zijn? Dan had die toch wel erg vlug
gegeten. Dat kon haast niet... Nog eens luisteren.
Neen, het stemmetje kwam helemaal van de andere kant ...
Zouden er dan al meer kabouters in het bos zijn?.. Hij
liep een eindje verder. Wat riep dat stemmetje toch?
Hoor, daar was het weer. Het prinsje stond stil, hield zijn
hand aan zijn oor en luisterde scherp. Lieve hemel! Wat
was dat nou? "Help, help," hoorde hij roepelI. En toen
nog eens, heel duidelijk nu: "Help, help!"
Stomverbaasd stond ons vriendje te kijken. Neen maar,
wat zou dat toch wel zijn? Daar moest hij meer van weten.
En zo vlug zijn kleine benen hem dragen konden, rende
Wipneus verder het bos in ...
"Help, help!"
Ha, die kant moest hij op. De kabouter holde" langs de
bomen, sprong tussen de struiken door, en keek goed
rond of hij niets zag.
"Help, help!" klonk het weer.
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Het stemmetje was nu vlakbij ... Kijk, wat was dat daar?
Wipneus kon het nog niet goed zien. Wat stond daar tegen
die dikke boom. Was dat geen kabouter? Neen, toch
niet ...
Oppassen! Je kon nooit weten. Heel voorzichtig, op

Voorzichtig sloop hij naar het ventje toe
handen en voeten, kroop het ventje nu tussen de struiken
verder. Maar el-en later zat hij doodstil, en zijn mond ging
wijd-open van l'erbazing. Neen, daar snapte hij niets van.
Tegen de boom stond een kleine jongen van een jaar of
negen. Met stevige touwen was hij vastgebonden, zodat
hij zich haast niet bewegen kon.
Wat een prachtige kleren had dat mannetje aan. Lange
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witte kousen, een geel pakje van glanzend fluweel en een
heel mooi rood schoudermanteltje. Op zijn hoofd droeg
hij een rood· fluwelen muts met een grote witte pluim ...
Het leek wel een prins!... En die stond daar aan een
boom vastgebonden! Helemaal alleen in dat grote bos! ...
Zoiets raars had Wipneus nog nooit meegemaakt. Voor.
zichtig sloop hij naar het ventje toe en tikte hem tegen
zijn been.
Verbaasd keek de jongen omlaag; hij had tranen in
de ogen, maar toen hij Wipneus zag, werd hij ineens blij.
"Ha! Gelukkig! Dag kabouter. Gauw, gauw, maak die
touwen los."
"Wie ben jij?" vroeg Wipneus.
"Ik ben prins Robbedoes. De zwarte kabouters hebben
me gevangen genomen. Nu moet ik met hen mee, maar
ik wil naar vader en moeder terug."
"Dat snap ik," lachte Wipneus, "maar waar zijn die
zwarte kabouters dan?"
"Die zijn het bos ingegaan om een nieuwe vos te van·
gen."
"Een nieuwe vos vangen ?"
Met grote vraagogen keek Wipneus prins Robbedoes
aan.
"Ja, die moet de slee trekken. Ze hadden vier vossen,
maar één er van heeft gisteren zijn poot gebroken, en kon
toen niet meer verder. Nu zijn ze een andere gaan vangen.
Daar staat de slee."
Werkelijk zag Wipneus een eindje verder tussen de
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bomen een grote bruine slee met een mooie hoge rugleuning. Achter aan die rugleuning zaten twee stevige zilveren ringen. Die waren zeker om er nog een andere slee
aan vast te maken. De drie vossen lagen er vlak bij, ze
waren met leren riemen vastgebonden en konden dus niet
weg.
"Gauw, gauw! Maak die nare touwen nu los," vroeg
Robbedoes weer. "De zwarte kabouters zijn al een hele
tijd weg; ze kunnen dus ieder ogenblik terugkomen."
Wipneus begreep dat er haast bij was, en vlug begon
hij aan het touw· te peuteren. Maar dat viel niet mee. Hij
had ijskoude vingers en de knopen zaten heel vast.
"Was Pimmie maar hier," zuchtte hij, "die is reuzehandig. Ik kan dat nare koord niet los krijgen."
Robbedoes trappelde van ongeduld.
"Toe nou, kaboutertje! Vlugger!"
Ja, ja, Wipneus wilde wel, maar het ging niet hoor.
Hij blies op zijn vingers en wreef zijn handen over elkaar
om ze een beetje warmer te maken. Het hielp niet veel.
Nog maar eens proberen.
"Heb je geen mes in je zak, Robbedoes?"
Neen, dat had de kleine jongen niet.
Jammer! Wacht, die andere knoop ging misschien gemakkelijker.
"Vlug, vlug, kabouter, ik hoor ze al aankomen."
Ja, warempel, tussen de bomen klonken een paar stemmen. Wel, sapperstie, waarom wilde dat vervelende touw
nou niet los! Wipneus werd zenuwachtig. Hij begon te
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trekken en te rukken, maar dat was natuurlijk helemaal
verkeerd; nu gingen de knopen nog vaster zitten.
"Weg, weg!" fluisterde Robbedoes opeens, "daar heb
je ze!" .. .
Rrrt ... Wipneus schoot tussen de struiken en verstopte
zich achter een dikke boom. Net op tijd ... Vlak bij de
slee kwamen vijf zwarte kabouters te voorschijn. Ze had·

Ze hadden een vos bij zich
den een vos bij zich; die liep aan een leren band met hen
mee.
Vriendelijk zagen die mannetjes er niet uit. 0 neen,
helemaal niet. Ze waren pikzwart en hadden kleine gemene oogjes. Groene pakjes droegen ze met vuurrode kou·
sen en een vuurrode puntmuts, waaraan twee kleine kwast·
jes bengelden.
Vanuit zijn schuilhoek zat Wipneus met aandacht te
kijken. Zo, waren dat nu de zwarte kabouters. Hij had er
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wel eens over horen vertellen en wist, dat ze allerlei lelijke
streken uithaalden. Maar in het land van koning Goedhart
waren ze nog nooit geweest.
De vreemde mannetjes stonden even samen te praten.
Toen spanden ze de vier vossen voor de bruine slee en
kwamen naar prins Robbedoes toe.
"Ziezo mannetje, nu gaan we weer verder. En jij mag
fijn met ons mee. Je hebt zeker nog nooit zo'n lange reis
gemaakt?"
Robbedoes antwoordde niet; hij stond zachtjes te huilen.
De kabouters begonnen de koorden los te maken. Dat viel
hun ook nog niet mee, en daarom haalde een van hen al
gauw een klein scherp mesje te voorschijn, waarmec hij
het touw doorsneed. Met z'n allen hielden ze de arme jon.
gen stevig vast. Neen hoor, aan weglopen hoefde Robbedoes niet te denken. Toch proheerde hij zich los te ruk·
ken, maar natuurlijk lukte dat niet.
Wipneus zat nog steeds te kijken; hij wilde precies zien
wat er gebeurde. En ondertussen zat het ventje een plan.
netje uit te denken om de prins nog te helpen. Wat moest
hij doen?
Kijk, ze zetten Rohhedoes in de slee en honden hem
weer stevig vast. Nu zouden ze wel gauw wegrijden, en dan
kon die arme jongen niet meer geholpen worden. Er
moest toch iets gebeuren! Ja, maar wat?
Wipneus zag de zwarte kabouters ook in de slee stappen
en toen ... toen zag hij ineens ook weer die twee zilveren
ringen achter aan de slee ...
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Wacht eens!. .. Hola!. .. Ja hoor, hij had zijn plannetje
al klaar. Het was wel gevaarlijk, maar iets anders was er
niet meer te verzinnen. Als hij nu eens stilletjes achter
aan die slee ging hangen en zo meereed. Dan wist hij in
ieder geval waar ze Robbedoes heenbrachten. En misschien
kon hij dan ook nog wel helpen.
Vooruit, gauw dan! Het was hoog tijd.
Vlug en stil kroop het dappere ventje tussen de bomen
door, tot hij vlak achter de slee kwam. Voetje voor voetje
gleed hij er naar toe. Gelukkig, dat er zo'n dikke laag
sneeuw lag, niemand hoorde hem ... Nu was hij vlak achter
de rugleuning. Zijn hartje bonsde! Voorzichtig greep
Wipneus de ringen vast; daar kon hij gemakkelijk bij.
Hij zette zijn ene voet heel zacht op de onderkant van de
slee; toen zijn andere voet ook. Mooi zo; ze merkten niets.
Hij hoorde de zwarte kabouters praten.
"Vooruit," zei er een, "laten we nu weggaan. We moeten
proberen om vanavond voor donker thuis te zijn, en het
is nog een heel eind."
"Hola, hola, lopen vossen!" riep een andere stem, en
boem ... Wipneus kreeg even een schok. Daar ging de
slee!. ..
De vosjes liepen wat ze konden. Ja, ze vlogen vooruit ...
Het kabouterprinsje zag de bomen langs zich voortschieten en hij moest zich stevig vast~ouden om niet te vallen ...
Waar gingen ze heen? Wat zou er nog allemaal gebeuren?
Jammer, dat Pim er niet bij was. Die vrolijke rakker
wist altijd overal raad op ...
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De zwarte kabouters praatten en lachten. Af en toe
plaagden ze Robbedoes.
"Fijn hè, dat je met ons op reis gaat ... Je mag zo maar
voor niets mee!"
Die lelijkerds! Gelukkig wisten ze niet, dat Wipneus
achter aan hun slee hing. Die ging ook voor niets mee!
En daar zouden ze nog plezier van hebben!

Hij moest zich stevig vasthouden
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Waar is Prins Wipneus?
Pimmie had de twee konijntjes, Witstaartje en Zwartstaartje, voor zijn sleetje gespannen. Hij aaide de diertjes
eens.
"Hebben jullie lekker geslapen? Ben je fijn uitgerust?
Dat moet hoor, want we gaan een heel eind het bos in."
Hoepla. .. De kabouter sprong in zijn sleetje, pakte de
teugels, en... rrrt... daar gingen ze er van door . . .

Ha, wat ging dat lijn!
Met een vaartje gleed de slee de grote poort uit. Mooi
zo, en nu naar het bos ... Ha, wat ging dat fijn! Het kon
een reuze-Ieuke morgen worden. De konijntjes liepen zo
vlug als ze konden. Daar waren de eerste bomen al ...
"Die kant op, konijntjes, we moeten naar de drie grote
eiken."
Handig stuurde Pim zijn sleetje tussen de bomen en
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struiken door. In de verte kon je de eiken al zien. Wipneus zou wel staan te wachten ...
H ' W·lpneus, W·lpneus, hier b en I'k'.... W·lpneus.,,,
"e,
Geen antwoord.
Even later riep Pim nog eens. Hij was nu vlak bij het
plekje waar zijn vriendje moest zijn.
"Hola, Wipneus! Wipneus! Waar zit je nou?"
Maar alles bleef stiL ..
Pimmie keek eens rond en toen begon hij opeens vrolijk
te lachen.
"Ik snap het al," grinnikte hij ... "die lelijkerd heeft
zich natuurlijk verstopt om mij weer een sneeuwbal in
mijn gezicht te gooien. Dan moet ik oppassen. Voorzichtig
konijntjes !"
Heel lang1'.aam gleed het sleetje weer verder. Pimmie
gluurde naar links en rechts, of hij Wipneus nergens kon
ontdekken. Maar neen hoor! Die had zich zeker goed
verscholen ...
"Wipneus! Hé, zeg! ... Kom eens voor de dag! Ik kan
je nergens vinden. Gauw hoor, anders ga ik alleen met
de slee verder."
"Dat zal wel helpen," dacht Pim, want hij wist. dat het
prinsje dolgraag met hem mee ging ...
Maar het hielp niet; Wipneus was en bleef weg.
"Flauw hoor," dacht Pim; "ik kan hier toch geen eeuw
blijven zoeken."
Hé, daar zag hij voetstappen in de sneeuw... Kijk, ze
gingen verder het bos in.
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"Aha, Wipneus, nou hen je er hij. Ik ga die voetsappen
achterna, en dan heh ik je zó gevonden."
Pimmie deed het, en al gauw was hij hij de grote hoorn,
waaraan Rohhedoes vastgehonden geweest was. El' lag nog
een stukje touw op de grond ...
"Wipneus! Wipneus!"
Geen antwoord!

"Hola 1 Wipneus 1 Prins Wipneus I"
De kahouter sprong van zijn slee en keek rond. Plotseling werd hij wit van schrik. Wat was hier geheurd? Er
stonden nog veel meer voestappen in de sneeuw.
"Hola! Wipneus! Prins Wipneus!"
De stem van Pimmie klonk nu angstig door het doodstille hos. Hij rende op en neer. Kijk, hier waren geen
voetstappen meer, maar wel kon je zien, dat er een grote
slee tussen de homen doorgegaan was ...
Pimmie kreeg tranen in de ogen.
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"Het prinsje is weg," mompelde hij, "meegenomen!
Maar door wie? En waar naar toe? Dat moet ik weten.
Ik ga ze achterna."
Vlug liep het mannetje naar zijn slee. Maar plotseling
stond hij stil... Neen, hij kon beter eerst naar koning
Goedhart gaan. Die moest het toch ook weten ...
Bom ... daar zat hij al op de slee ...

"Lopen, lopen," schreeuwde hij

"Lopen, lopen," schreeuwde hij en trok wild aan de
teugels. Het leek wel, of de konijntjes snapten wat er gebeurd was, want zo vlug als nu hadden ze nog nooit gelopen. In vliegende vaart gleed de slee door het bos, rakelings langs de bomen. Maar Pimmie kon goed sturen, en
het liep zonder ongelukken af ...
Ze waren het bos al weer uit; daar ginds lag het paleis.
Gelukkig! De grote poort stond nog open. Bliksemsnel
stoven Witstaart je en Zwartstaartje naar binnen. Een oud
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kaboutertje moest vlug opzij springen en mopperde wat
over wilde kwajongens, die oude mannen ondersteboven
willen rijden. Maar Pimmie luisterde er niet naar, hij had
veel te veel haast. Voor de slee stil stond, sprong hij er al
af en rende de trap op om koning Goedhart te zoeken.
In de grote zaal was het een drukte van belang. Koning
Goedhart zat op zijn gouden troon, en voor hem stond
Vuurballetje, een klein kaboutertje met rode wangen en
een rood neusje. Om Vuurballetje heen stonden nog een
heleboel andere kabouters.
Een paar minuten geleden was dat ventje, wit van schrik
en buiten adem binnen komen lopen.
"Wel, wel, Vuurballetje, wat is er?" vroeg f.oedhart
vriendelijk.
"De. .. de... zwarte kabouters, koning!"
"Zwarte kabouters? Wat is er met de zwarte kabouters?"
"Die. .. die heb ik gezien koning. Ze waren in ons
bos.
"Kom, kom, je zult je wel vergissen, hoor. Zwarte
kabouters zijn hier nog nooit geweest."
"Echt waar, koning. Ik heb ze heus gezien. Ze hadden
een vos bij zich. En ze waren helemaal pikzwart."
Alle kabouters luisterden nieuwsgierig. Goedhart geloofde de kleine man nog maar half.
"Waar zijn ze dan naar toe gegaan, Vuurballetje?"
"Dat weet ik niet koning. Ik durfde ze niet achterna
gaan, maar ben heel hard hierheen gelopen."
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"De zwa,.te kabouters, koning I"
"Hm ... hm," deed koning Goedhart, "dan is het misschien toch goed als we eens gaan zoeken, waar of die ... "
Boem ... De koning hield plotseling op, want daar vloog
de deur open en Pim sprong naar binnen ...
"Wipneus! ... Prins Wipneus is weg!"
"Wat zeg je?" Goedhart sprong op en struikelde van
schrik bijna over zijn baard, zodat de grote gouden kroon
van zijn hoofd rolde.
De andere kabouters vlogen ook op Pim af.
"Vertel op! Wat is er? Zeg dan toch wat!!"
Maar Pimmie was buiten adem, en kon haast geen woord
uitbrengen. Eindelijk kwam toch het hele verhaal. Dat hij
Wipneus gezocht had, dat hij een heleboel voetstappen
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gezien had, en dat er ook een slee door het bos moest
hebben gereden ...
"Ziet U wel koning, dat ik gelijk had", piepte Vuurballetje. Hij had de kroon opgeraapt en legde die nu voorzichtig op de tafel.
"Houd je mond, wijsneus," mopperde Goedhart, die
bleek geworden was.
"Ja Pim, er moeten zwarte kabouters in het bos geweest
zijn. Vuurballetje heeft ze gezien 1"
"Zwarte kabouters?" riep Pim; "dan hebben die natuurlijk Wipneus meegenomen. Maar ik ga ze ~chterna;
we zullen ze krijgen."
"Ja, ja," riepen de andere kabouters.
Maar de koning schudde zijn ho~fd.
"Niet zo haastig mannen. Laten we liever eerst eens rustig nadenken. Want we moeten oppassen. Die zwarte kabouters zijn heus zo dom niet."
Allen zwegen. Goedhart zat stil voor zich uit te
kijken.
"Hoe zagen die ventjes er uit, Vuurballetje?" vroeg hij
eindelijk.
"Zwart, koning, met groene pakjes, rode mutsen en
rode kousen."
"Ik weet wat," riep Pimmie plotseling.
"Wat dan? Wat dan? Laat eens horen!"
"Wel, ik trek precies zo'n zelfde pakje aan en maak
mijn gezicht en handen zwart. Dan ben ik ook net een
zwarte kabouter. Met mijn slee ga ik naar ze toe, haal
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prins Wipneus weg, en kom dan weer rustig terug. Doodeenvoudig! "
"Hm ... met je mond, ja!" mompelde Goedhart, "het
zal nog niet meevallen. Maar toch is het wel een aardig
plan."
"Ja, ja, Pim, doen! doen!" riepen alle anderen.
"Ik wil wel mee!" snaterde een kleine dikzak.
"Geen denken aan," antwoordde Goedhart. "Jullie be·
grijpen toch zeker wel, dat Pimmie dan alleen moet gaan.
Des te minder kans is er, dat ze iets merken."
Ja, dat was zo.
Snijdertje, de kleermaker van de kabouters, kwam al
naar voren.
"Kom maar mee, Pim, dan gaan we gauw een groen
pakje voor je zoeken."
"En ik zal je wel zwart maken," riep Kwastje. Dat was
de schilder van Kabouterland ; hij liep al naar zijn verf·
potten te zoeken.
"In orde," antwoordde Pim, "maar doe het dan met
waterverf. Anders krijg ik het er haast niet meer af."
"Wees maar niet bang, hoor; ik zal een mooi nikkertje
van je maken."
Pimmie ging met Snijdertje de zaal uit.
De andere kabouters bleven druk staan praten over die
lelijke mannetjes, die zo maar prins Wipneus meegenomen
hadden. Ze konden natuurlijk niet weten, dat hun dap.
pere prinsje zelf achter op de slee gesprongen was om
Robbedoes te helpen.
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"Dat ik dat op mijn oude dag nu nog mee moet maken."
Dokter Knippeling stond bij de koning. Hij streek langzaam met zijn hand langs zijn grijze baard en zuchtte: "Dat
ik dat op mijn oude dag nu nog mee moet maken. Prins
Wipneus weg! En ik hield zoveel van hem."
"Ja", knikte Goedhart, "het is ook heel erg. Die zwarte
kabouters zijn lelijke vlegels hoor! Maar wie weet, misschien loopt het nog goed af. Pimmie is een handig
ventje."
"Dat is zo," gaf dokter Knippeling toe, "kijk daar heb
je hem al weer."
En werkelijk, Pimmie kwam de zaal instappen. Hij had
zich vliegensvlug omgekleed en droeg nu een groen pakje
met vuurrode kousen en een vuurrode puntmuts.
"Gauw Kwastje, waar ben je? Je moet me zwart maken.
Hoe ~erder ik weg ben, hoe beter."
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Dat hoelde Pim geen tweemaal te zeggen. Kwastje stond
al klaar met een grote pot verl. En het duurde niet lang
ol het leuke, lrisse gezichtje van Pim was pikzwart ge·
schilderd.
"Mooi zo. Nu mijn handen nog."
"Stroop dan even je mouwen op."
K "'astje verfde dat het een lust was. Toen moest Pim
nog even bij de kachel gaan zitten om te drogen. Maar

Kwastje verfde dat het een lust was
dat was gauw gebeurd, en daar stond onze dappere vriend
al klaar om te vertrekken.
Een paar kabouters hadden een stevige linnen zak achter
op zijn sleetje gebonden met van alles er in. wat hij
onderweg nodig kon hebben.
"Dag Pim, het beste hoor. En zorg maar dat je Wipneus
mee terug brengt ... "
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"Daar kunt U op rekenen, koning. Ik kom niet terug
voor ik het prinsje heb gevonden."
"Maar denk er aan, rakker: voorzichtig!"
"Natuurlijk, koning; U hoeft heus niet bang te zijn."
Pimmie sprong op zijn sleetje en trok aan de teugels.
Floep, daar gingen Witstaartje en Zwartstaartje er al van·
door. Met een vaartje!
"Dag koning; dag dokter Knippeling; dag allemaal."
De slee gleed de poort uit ... Even keek het zwarte man·
netje nog om, en zwaaide met zijn hand. Toen stuurde hij
zijn konijntjes recht naar het bos.
Al heel gauw kwam Pim op de plaats waar de grote slee
van de zwarte kabouters gestaan had. Toch wel fijn, dat
er zo'n dikke laag sneeuw lag; je kon precies zien waar
die ventjes gereden hadden. Pim lachte. Hij hoefde dat
spoor maar te volgen, en dan vond hij Wipneus vanzelf.
Waar en wanneer wist hij niet. Wie weet wat er nog
allemaal zou gebeuren. Maar zijn vriendje móést hij vinden. Nou en of!
"Ja, ja," mompelde hij, "dat moet en dat zal! Vooruit,
konijntjes! Lopen! Hoe harder, hoe liever!"
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Wat viel dat teRen!
Hoe lang had Wipneus nu al achter aan die slee gehangen? Hij wist het zelf niet. Maar langzaamaan begon hij
lelijk moe te worden. Neen hoor, dat viel niet mee. Zijn
armen deden pijn, en zijn vingers niet minder. Die nare
ringen ook! Hij kon ze haast niet meer vasthouden. En
koud! koud als het was! Brrr... Zijn vingers tintelden,
en -het leek wel of zijn tenen in zijn schoenen vastgevroren zaten.
Zou er nou nooit een eind aan die reis komen? Waar
gingen die zwarte kabouters toch helemaal naar toe?
Wipneus klemde zijn handjes zo vast als hij kon om
de twee zilveren ringen. Maar hij voelde wel, dat hij het
zó niet lang meer vol zou kunnen houden. Oei, oei, wat
was hij toch moe. En zijn vingers waren blauw van de kou.
Straks viel hij er nog af. En dan ... Ja, wat dan?
De zwarte kabouters zeiden niet veel meer. Af en toe
bromde er een nog een enkel woordje. En Robbedoes
hield natuurlijk ook zijn mond. Die was erg bedroefd,
omdat Wipneus dat touw niet los had kunnen krijgen.
Hij wist niet, dat zijn nieuwe vriendje toch nog vlak bij
hem was.
Plotseling ging de slee langzamer rijden.
"Laten we even rusten," hoorde Wipneus een van de
mannetjes zeggen, "dan kunnen we wat eten; ik heb honger gekregen."
Gelukkig! Mooi zo! Het prinsje had wel kunnen jui-

25

chen van pret. Maar hij hield zich muisstil. Oppassen
hoor! Misschien kwamen ze nu wel de slee uit en ze
mochten hem niet te zien krijgen.
Nog vóór de slee helemaal stilstond, sprong het vlugge
ventje er al af, en ... floep ... daar zat hij achter l'en dikke
denneboom die vlak langs de weg stond. Maar daar bleef
hij niet lang. Heel voorzichtig sloop onze kleine vriend
nog een eindje verder het bos in. Ziezo, hier zat hij wel
veilig. Dat was gelukkig goed afgelopen. Als de zwarte
kabouters nu maar lekker lang bleven rusten ... Kijk, daar
kwamen er een paar de slee uit. Ze liepen met een boterham in de hand op de weg heen en weer. Het was toch
maar goed, dat Wipneus het bos in gekropen was, anders
hadden die lelijke kereltjes hem dadelijk gezien.
Hu! wat waren zijn handen koud. Maar eens goed wrijven; dat hielp misschien wel.
Waar zou Pim nu zitten? Die was hem zeker aan het
zoeken. En koning Goedhart zou ook wel ongerust zijn.
Jammer, dat hij niemand had kunnen waarschuwen. Maar
ja, daar was nu eenmaal niets aan te doen.
Af en toe gluurde Wipneus eens voorzichtig naar de
slee. Ineens schrok hij... Lieve hemel, wat was dat nou?
De zwarte kabouters stapten weer in. Moesten ze nu al
verder? Vlug sloop hij naar de dikke denneboom terug.
Eens even kijken ... Ja hoor, een van de mannetjes greep
de teugels ... Ze schenen toch wel erg veel haast te hebben.
Hup, hup ... met twee kleine sprongen stond het kaboutertje achter de hoge rugleuning en greep de ringen
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vast. Juist op tijd, want ... hoepla ... daar gleed de slee
al weer voort ...
Nou hoor, dat rusten had ook niet lang geduurd en
ons prinsje keek dan ook helemaal niet vrolijk. Hé, die
vervelende ringen! Had hij maar wat anders om zich aan
vast te houden. Misschien moest hij zo nog wel uren lang
blijven staan. Dat kon toch niet. Maar het moest wel! Hij
kon die arme Robbedoes toch niet zo maar in de steek
laten. Wie weet wat ze met die jongen van plan waren.
Vooruit, flink zijn. Het dappere mannetje klemde zijn
tanden op elkaar. Volhouden, Wipneus! Volhouden!
Hé, het bos hield hier op. Hier en daar stonden nog
een paar bomen, maar niet veel meer. En de weg ging
langzaam omhoog. Kijk eens, ze kwamen tussen de bergen.
Boem ... boem ... boem ...
Oei, oei, wat hobbelde die nare slee hier. Het duurde
niet lang, of Wipneus zag links en rechts van zich niets
anders dan hoge rotsen, dik onder de sneeuw.
Tsjonge, tsjonge, ze waren dan zeker al heel ver van
Kabouterland weg.
Stil! De zwarte kabouters gingen weer praten ...
"Over vijf uur zijn we thuis ... "
"Als we flink doorrijden wel, ja!"
"Nou ik zal blij zijn; dan kunnen we die mooie Robbedoes veilig in de toren opsluiten."
"En de koning moet maar zien, dat hij hem terugvindt."
Ze lachten gemeen. Wat een akelige mannetjes waren
dat toch.

27

Wipneus had natuurlijk alles gehoord. Nog vijf uur
rijden! Stel je voor! Dat hield hij nooit uit ...
Boem ... boem ... boem ... Sapperloot, die slee hobbelde
maar door!
Nog vijf uur! Volhouden, Wipneus, volhouden!
Ja, het prinsje wilde wel. Maar hij had blaren op zijn
vingers en het leek wel, of er grote balken aan zijn armen
hingen, zo zwaar werden ze.

En nu lag hij daar doodsbleek op de stille weg ...
Koud en moe hing hij achter de slee. Wat was hij begonnen?
Boem, boem ... boem, boem ... verder, steeds verder
gingen ze.
Volhouden ... het moet ... het moet ...
De kabouter kneep zijn handen stijf vast. Maar neen
hoor, het ging niet meer ... Heus niet.
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Plotseling was het of alles begon te draaien ... Lieve
hemel, wat was dat? Wat gebeurde er nu toch? 0, wat
een naar gevoel! Stond de slee nu op zijn kop? Waar was
hij eigenlijk?
Even leek het of er sterretjes voor zijn ogen op en
neer dansten ... Toen werd alles ineens donker ... Wipneus voelde niets meer en hij wist ook niets meer... Zijn
handjes lieten de zilveren ringen los en hij viel achterover in de zachte sneeuw... Doodstil bleef de kabouter
daar liggen, terwijl de slee vliegensvlug verder gleed ...
Arme Wipneus! Hij had Robbedoes zo graag willen helpen ... En nu lag hij daar doodsbleek op de stille weg ...
Helemaal alleen en heel ver van huis.
Moest alles nu toch nog mislukken?
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Bij de reus
De slee was al lang in de verte verdwenen, toen het
ventje zijn ogen weer opendeed. Hij keek verbaasd rond.
Waar was hij? Hoe kwam hij hier midden op die vreemde
weg? ..
o ja ... Ineens wist hij alles weer ... Prins Robbedoes ...
de zwarte kabouters. .. en die nare slee, waar hij afgetuimeld was ...
De tranen sprongen hem in de ogen. Wat moest hij nu
toch beginnen? Naar huis teruggaan? Maar hoeveel uur
lag het paleis van koning Goedhart hier wel vandaan?
Doorlopen? En maar proberen het huis van de zwarte
kabouters te vinden. Maar dat was natuurlijk ook nog geweldig ver weg.
Wat dan? Hij moest toch iets doen. Langzaam krabbelde Wipneus overeind. Hij voelde zich nog een beetje duizelig.
"Laat ik eerst maar even langs de weg gaan zitten en
eens rustig nadenken," mompelde hij.
Tsjonge, tsjonge, wat een vervelende boel! Als er nu
maar ergens een huis te vinden was. Hij keek eens goed
rond. Neen hoor, niets anders dan rotsen en sneeuw, met
hier en daar een enkele denneboom ... Geen dak of schoorsteen was er te ontdekken ...
Wacht eens!... En daar dan?.. daar ginds? ..
Hij deed zijn ogen zo wijd mogelijk open.
Ja hoor, warempeL .. daar kwam rook boven de rotsen
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Zou er in die rotsen een huis zijn?
uit ... Een klein sliertje fijne blauwe rook... Neen, hij
vergiste zich niet, het was echt waar. Maar dan moest daar
ook iemand wonen.
Hoepla, Wipneus dacht geen halve tel langer na, maar
sprong op en liep zo hard als hij kon in de richting van
de rook. Kijk, er stak een eindje kachelpijp boven die
rots uit ... Nu was hij er vlak bij. En wat zag hij?
Een geweldige groene deur met daarnaast aan iedere
kant een groot raam. Stomverbaasd bleef de kabouter
staan kijken. Zou er in die rotsen een huis zijn? Ja, dat
moest wel. Een soort hol zeker. Nou hoor, het paleis van
koning Goedhart zag er mooier uit.
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Stil stond het prinsje voor de deur. Een beetje bang
was hij toch wel. Je kon niet weten, wie er woonde. Als
het eens een heks was! Of een boze tovenaar! Dan zag het
er lelijk voor hem uit.
Maar ja, hij was moe en koud en merkte nu ook dat
hij geweldige honger had. Even aarzelde hij nog. Maar
toen stapte hij dapper naar de deur toe.
Tik ... tik ... tik ...
Het bleef stil. Wipneus ging een paar pasjes achteruit
en keek naar de ramen ... Neen, niets te zien.
Nog maar eens proberen.
Tik. .. tik... tiktiktik ...
"Ja" riep opeens een geweldige stem en tegelijk vloog
de deur open. Lieve hemel, was dat schrikken!
Wipneus stond te bibberen op zijn benen. En geen wonder! Voor hem stond een geweldige reus met een grote
zwarte baard en een snor, die wel een halve meter lang
was. .. Hij droeg vuile bruine laarzen, een groene broek
en een rode jas met blauwe knopen. Op zijn hoofd had
die verschrikkelijke man een slappe hoed met brede
rand ...
"Hallo, wie is daar?"
De reus keek rond, maar zag niemand, want het kaboutertje was niet groter dan zijn laarzen.
"Wel honderdduizend kromme konijnenpoot jes,"
bromde de reus, "wat is dat nou voor een rare boel! Ik
heb toch duidelijk horen kloppen."
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Hij deed een pas naar voren en liep tegelijk Wipneus
ondersteboven.
"Au" riep het prinsje.
Toen keek de reus omlaag.
"Sapperloot," lachte hij, "wat is dat voor een prutsmannetje? Hola, kleine peuter, heb jij op de deur geklopt?"
De grote man raapte Wipneus op en tilde hem omhoog
tot vlak voor zijn gezicht ...
"Ja mijnheer de grote reus," bibberde Wipneus met
een heel klein stemmetje ... Oei, oei, wat had de stakker
het benauwd!
"Hahaha ! Hoor dat nou. Mijnheer de grote reus! Zeg
eens peuter, je hoeft niet bang te zijn, hoor. Ik heet Klonterdebonki, en ik ben heus niet zo kwaad als ik er uit zie ...
Wou je naar binnen?.. Ben je soms verdwaald?"
"Ja ... , neen ... , mijnheer Klonterdebonki, maar ik heb
het zo koud en ik ben zo moe ... "
"Nou, kom dan maar gauw mee."
En zonder verder iets te zeggen, draaide Klonterdebonki zich om en droeg het prinsje naar binnen. Ze kwamen in een geweldige kamer, die in de rotsen uitgekapt
was. Midden in de kamer stond een grote kachel. Daar
bracht de reus Wipneus naar toe. Hij zette het mannetje
op een kist en bromde: "Ziezo peutertje, hier i9 het tenminste warm."
Met bange oogjes keek Wipneus rond. Klonterdebonki
lachte.
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"Ziezo peutertje, hier is het tenminste warm."

"Ben je nou nog hang van me? Luister nu eens goed,
vriendje. Ik heh nog nooit iemand kwaad gedaan.
En zo'n aardig mannetje als jij hent, zal ik dus zeker
niets doen. Geef me maar eens een hand. Hoe heet je?"
"Ik hen prins Wipneus."
En de kahouter legde zijn handje in de geweldige hand
van de reus. Hij keek de grote man eens goed aan en ...
begon te lachen.
Neen hoor, die Klonterdehonki zag er toch eigenlijk
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helemaal niet zo kwaad uit. Alleen was hij verschrikkelijk
groot.
"Wipneus? .. Wipneus? .. ", bromde de reus ... "wel
vijf-en-zeventig gekrulde varkensstaartjes, ben jij dan dat
dappere kabouterprinsje, dat al zoveel heeft meegemaakt?
Ik heb daar wel eens over horen vertellen!"
"Ja", lachte Wipneus, "dat ben ik."
Hij begon zich nu echt op zijn gemak te voelen. En
die kachel hier was lekker warm. Neen hoor, hij was maar
wat blij, dat hij aangeklopt had. Je kon toch beter lekker
bij het vuur zitten, dan buiten in de sneeuw rondlopen.
Die vriendelijke Klonterdebonki zou hem geen kwaad
doen. Dat had hij nu wel begrepen.
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De kies van Klonterdebonki
Wipneus moest Klonterdebonki precies vertellen wat er
gebeurd was.
"Tsjonge, tsjonge," gromde de goede reus. "Dat is een
rare geschiedenis. En wat wou je nou gaan doen?"
"Dat weet ik nog niet," antwoordde het prinsje. "Kunt
u me niet helpen?"
Klonterdebonki glimlachte even.
"We zullen eens zien. In ieder geval blijf je vannacht
bij me slapen. Maar nu gaan we eerst wat eten, kleine peuter, want je zult wel honger hebben."
Nou en of! Wipneus had een gevoel of hij in drie dagen
niets meer gegeten had. Maar dat was niet erg, want Klonterdebonki wist er wel raad op. Hij liep naar de keuken
en kwam even later terug met een grote emmer vol melk.
"Hier heb je wat te drinken, Wipneus. Een bekertje
warme melk zul je wel lusten."
Het prinsje keek naar de melk, en toen keek bij weer
naar de reus. Plotseling begon hij te schateren van het
lachen.
"Wat is er?" vroeg Klonterdebonki verbaasd ... "Lust
je geen melk?"
,,0 ja, Klonterdebonki, ik lust best melk. Maar noemt
u dat een bekertje? Die emmer is zó groot, dat ik er wel
in kan zwemmen."
"Dat is waar ook," lachte de reus, "jij hebt natuurlijk
maar een kaboutermaagje. Maar je hoeft die emmer ook
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niet helemaal leeg te drinken, hoor. Kijk eens, hier heb
ik nog een stukje koek ook. Dit is toch zeker niet te groot."
En KIonterdebonki legde een stuk koek op de houten
tafel, dat zo groot was als een heel brood.
Wipneus grinnikte maar eens. Hij brak een stukje van
de koek af en mt daar al heel gauw stevig op te knabbelen.
Nou hoor, dat smaakte lekker.
De reus haalde nog tien koeken uit de keuken en kwam
bij Wipneus zitten.
Floep, daar stak hij ineens zo'n halve koek in zijn mond.
Hap, hap! Daar ging de andere- helft ook al naar binnen.
En ... de eerste koek was op. Helemaal op!
Met grote ogen keek het kaboutertje zijn nieuwe vriend
aan. Die knikte eens en begon vrolijk aan zijn tweede
koek.
"Het smaakt best" gromde hij. Maar plotseling ... Lieve
hemel! Wat was dat nou? Wipneus tuimelde van schrik
haast van zijn stoel. De reus sprong op, greep alle koeken,
die nog op tafel lagen en smeet ze op de grond. Toen
gooide hij zijn stoel ondersteboven en liep brullend door
de kamer. Zijn handen hield hij tegen zijn mond en met
zijn voeten stampte hij op de vloer, dat de kamer er van
dreunde.
"Ach ... oei. .. au ... au ... sapperloot ... sapperIaat ...
sapperiaria ... die salamanderse, salamanderse koeken.
Daar krijg ik nou altijd kiespijn van. Oei, oei, oei ... wat
een pijn! Wat een pijn!"
KIonterdebonki stond even stil ... Wipneus mt te bib-
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beren op zijn stoel. Hij was er bleek van geworden. Die
reus ging ook ineens zo geweldig te keer.
Boem ... boem ... boem ... Daar stapte Bonki al weer
door de kamer. "Au ... -au ... oei. .. !"
Bons ... Nu ging hij op zijn stoel zitten en zuchtte en
kreunde of hij dood zou gaan.
Wipneus bleef een paar tellen stil zitten kijken. Toen
klom hij met veel moeite op de hoge tafel en kroop op
handen en voeten naar de reus toe. Hij zat nu vlak bij
zijn gezicht.
"Wat is er, Klonderdebonki? Heb je zo'n kiespijn?"
"Och ... " zuchtte de reus. "Het is verschrikkelijk, Wipneus. Ik heb een holle kies, kijk maar."
Klonderdebonki deed zijn mond open en het kaboutertje zag een kies, waar een gat in zat, dat zó groot was,
dat hij er best zijn hele vinger in kon steken.
"Zit die kies los, Klonderdebonki?"
De reus knikte van ja.
"Maar waarom haal je dat nare ding er dan ook niet
uit'! Dan heb je er toch nooit meer last van."
Plotseling zette de reus een heel bang gezicht.
"Neen, neen, Wipneus! Dank je! Die kies er uit trekken, dat durf ik niet hoor! Neen, dat durf ik niet ... "
Brrr. .. Klonterdebonki bibberde al, als hij er alleen
maar aan dacht.
Het kaboutertje moest nu toch even lachen. Dat had
hij nou nooit gedacht. Stel je voor: een reus, die geen
kies durfde trekken! Het leek wel een kleine jongen.
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"Zal ik hem er uit halen, Klonterdebonki?"
Maar nu keek de reus nog veel banger en schudde wild
met zijn hoofd van neen.
Dat is toch dom, dacht Wipneus. Zo houdt hij heel zijn
leven kiespijn ... Weet je wat, ik zal hem helpen. Als hij
nou maar niet kwaad wordt, want dan ben ik nog niet gelukkig.
Even zat het kaboutertje doodstil boven op de tafel. Hij
had een heel raar -plan. Maar het was toch ook wel slim,

Wipneus keek even
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en ah het lukte zou de reus wel blij zijn. Ja, hij moest
hét IIJIklr proberen.
Wiput. 'us ging op zijn knieën zitten en keek de reus
Vl"iendelij~ \ aan.
,,Mag ik die kies nog eens zien, K1onterdebonki 1"
De reus d:~ zijn mond open. Wipneus keek even. Hij
boog zich ee. u beetje verder voorover, kneep zijn rechttn'hand tot ee n vuistje, en toen ineens ... pats ... pats .. .
dür stompte
zo hard als hij kon tegen de zieke kies .. .
Twee keer heel '\ 'Iug achter elkaar.
"Krak," zei de kies en ... viel op de grond ...
"Au ... au ... dro.mmelse kwajongen!"
Klonterflebonki vloog overeind en greep Wipneus vast.
Oei, oei, wat keek hij kWI!8d, het leek wel of hij het prinsje
fijn ging knijpen. ML..r plotseling stond de reUB stil, keek
naar de kies op de vlOt~r, voelde eenB aan zijn mond, keek
toen wéér naar de kies en ... begon ineens door de kamer
te dansen van pret me\~ het prinsje in zijn handen.
Toen zette hij de kabctuter met een grote zwaai boven
op tafel en liep naar de ke.'uken om zijn mond te spoelen.
fiàt was gauw klaar. Daar kwam K1onterdebonki al weer
terug. En hij lachte, hij lachtie ! Zo hard, dat het wel leek
of het onweerde.
"Tsjonge, tsjonge, Wipneu, wat ben jij een rakker. Dat
had ik van zo'n klein protskabo,utertje niet gedacht. Maar
je hebt me fijn geholpen, hoor! Nu ben ik tenminste
voorgoed van die nare kiespijn af. Hè, wat is dat fijn."
Bonki raapte de kies op.

m:;
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"Daar heb ik nou drie jaar pijn van gehad," gromde
hij. "En ik durfde hem er niet uit te trekken."
Wipneus lachte.
"Dan is het maar goed, dat ik hier gekomen ben, hè,
Klonterdebonki. "
"Nou en of, kleine vlegel. Je moest eigenlijk een pak
op je broek hebben, dat je me zo hebt laten schrikken.
Maar ik ben toch blij, dat je het gedaan hebt. En ik zal
het mijn leven lang niet vergeten. Al word ik tweeduizend
jaar oud."
Ze lachten allebei, hadden veel pret en bleven nog lang
zitten praten. De reus kende een heleboel leuke verhalen en Wipneus wist natuurlijk ook veel te vertellen.
Maar tenslotte kreeg het prinsje toch slaap.
"Jij moet naar bed, dreumes," lachte zijn grote vriend.
"En wat ga je morgen nou doen?"
Tja ... ineens keek Wipneus een beetje bedroefd. Hij
dacht weer aan Robbedoes en de zwarte kabouters.
"Luister," zei de reus. "Ik zal je helpen. Morgen krijg
je van mij een slee met een mooi hert er voor. Dan kun
je naar het kasteel van die lelijke mannetjes rijden om
Robbedoes te helpen!"
"Wonen die in een kasteel?" vroeg Wipneus.
"Ja vriendje. Je weet wel, dat is zo'n groot huis met
een boge sterke muur er omheen. Het zal nog niet zo
gemakkelijk zijn daar binnen te komen."
De reus dacht even na. Toen grinnikte hij, liep naar
de kast en kwam terug met een klein zilveren schepje.
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Bleven nog lang zitten praten
"Kijk eens Wipneu_s, toveren kan ik niet, want ik ben
maar een grote domme reus. Maar een paar jaar geleden
kwam hier een klein oud tovenaartje aankloppen. Harondo heette hij. Dat mannetje was ziek en vroeg of hij
hier mocht slapen. Een week lang heb ik toen voor hem
gezorgd, tot hij weer helemaal beter was. Uit dankbaarheid gaf hij mij dit schepje. Ik mocht het aan niemand
weggeven, maar uitlenen mag ik het wel. Alsjeblieft."
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"Dank. je wel, Bonki. Maar wat mm!t ik er eigenlijk mee
doen?"
,,0, dat is heel eenvoudig. Je hodt dit schepje maar
vlak bij de muur van het kasteel in de grond te steken
en te zeggen:
"Rif, raf, raaf!"
Schepje, schepje, graaf!"
Dan graaft het schepje netjes een gang voor je onder
de muur van het kasteel door, en dan kun je zo maar
naar binnen stappen. Is dat niet fijn?"
"Nou en of," lachte Wipneus, "zo'n schepje kan ik goed
gebruiken. "
"Prachtig," gromde de reus, "maar nu nog wat. Hoe
zagen die zwarte kabouters er uit?"
"Zwart," zei Wipneus ...
"Dat snap ik," grinnikte Bonki. "Maar wat voor pakjes
hadden ze aan?"
0, dat wist Wipneus heel precies. Een groen pakje met
vuurrode kousen en een vuurrode puntmuts.
"Goed," zei de reus. "Dan maak ik vannacht zo'n pakje
voor je."
"Hè?"
Wipneus keek hem vragend aan.
"Ja zeker. Dacht je dat ik 'dat niet kon? Dat zul je eens
zien. Morgen ligt er voor jou zo'n pakje klaar.
En voordat je weggaat, maak ik je hoofd en je handen
goed zwart. Dan lijk je precies op die lelijke mannetjes
van het kasteel. Dat is veiliger, vind je ook niet?"
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"Ja, ja," lachte Wipneus. "Dat kan leuk worden ... "
"Leuk?", gromde de reus. "Leuk? .. Neen, dat zal het
loch wel niet zijn. Die zwarte kabouters zijn gev'aarlijk
genoeg, hoor."
,,0, maar ik ben niet bang," lachte het prinsje.
"Dat weet ik," antwoordde Klonterdebonki.
Ze zwegen even.
"Zeg Bonki," riep Wipneus plotseling, "je zei daarnet,
dat je maar een grotf~ domme reus was. Dat is niet waar
hoor! Je bent juist erg slim, om dat allemaal zo fijn uit
te denken."
"Zo, zo, vind je dat, dreumes? Nou, dan zal ik nog eens
iets heel slims doen."
"Wat dan?"
"Jou gauw naar bed brengen, want dat is nodig!"
En de reus zette Wipneus op zijn schouder en droeg
hfem naar de slaapkamer. Daar stond een geweldig bed,
waar wel vijftig kabouters in konden.
"Plaats genoeg," lachte het prinsje •
."Ja, dat is geen kabouterbedje, hè! Kruip er maar gauw
in en slaap lekker. Morgen moet je goed uitgerust zijn."
"Komt in orde Bonki! Dag Bonki."
"Dag Wipneus."
De deur sloeg dicht en nog geen tien minuten later lag
de kleine kabouter al rustig te slapen. Hij droomde van
sleeën met herten er voor, van zilveren toverschepjes en
van zwarte kabouters.
Maar de reus ging niet naar bed. Hij naaide heel de
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nacht door aan een nieuw kabouterpakje. Een groen pakje
moest het worden, met vuurrode kousen en een vuurrode
puntmuts.

Hij naaide heel de nacht door
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Wat er met Pim gebeurde
Pimmie reed lustig verder. Zijn konijntjes hadden vandaag goed hun best gedaan, maar nu begonnen de diertjes
toch aardig moe te worden. Dat zag de kabouter wel.
Het werd ook al donker, maar nog steeds had hij niets
van het huis van de zwarte kabouters kunnen ontdekken.
Die schenen ver uit de buurt te wonen.
"Volhouden, konijntjes," mompelde Pim. "Nog even
volhouden, hoor! Wie weet, hoe dicht we al bij Wipneus
zijn."
Ja, Pim was zeker dicht bij Wipneus. Want toen hij dat
zei, gleed zijn sleetje juist over de plaats, waar het kabouterprinsje in de sneeuw getuimeld was. Maar daar wist
onze kleine vriend niets van. Als het nog klaarlichte dag
geweest was, dan had hij misschien de voetstappen in de
sneeuw bemerkt. Maar nu had hij niets in de gaten. En
hij zag ook . let huis van de reus niet, dat een eindje van
de weg af tussen de rotsen lag.
Een rare boel toch! Pimmie zocht Wipneus, maar hij
reed het huis, waar zijn vriendje al lekker warm in bed
lag, rustig voorbij.
"Vooruit konijntjes. Vooruit! We moeten nog een klein
stukje verder vandaag!"
En ze gingen ook nog een klein stukje verder. Maar toch
niet veel meer. Oei, oei, wat werden die arme diertjes
nu moe. Langzaam sukkelden ze vooruit. En je kon ook
steeds minder zien. Pimmie stak zijn lantaarntje aan en
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keek eens rond. Ha, daar stonden een paar dikke bomen
bij elkaar. Nog geen tien meter van hem af. En een van
die bomen was hol. Kwam dat even goed uit!
"Nu heb ik tenminste een huisje voor de nacht," grinnikte de vrolijke rakker. "Daar kunnen we best slapen,
konijntjes. Kom maar gauw mee."
Een paar tellen later stond het sleetje voor de holle
boom stil. Pim maakte Witstaartje en Zwartstaartje los en
bracht ze in het hol. Dat was nog groter dan hij gedacht
had. De kabouter zette zijn konijntjes in een hoekje en
gooide gauw een warme deken ov.er ze heen. Nu eens kijken wat er in die grote linnen zak te vinden was, die hij
achter op het sleetje had zitten. Ha, juist! Eten voor hem.
zelf en ook voor Witstaartje en Zwartstaartje.
"Alsjeblieft beestjes, eet maar lekker. Jullie hebben het
verdiend hoor."
Pimmie zette het sleetje rechtop voor de opening van
het hol.
"Nu heb ik nog een deurtje ook," lachte hij.
Toen sloeg de vrolijke bengel een paar warme dekens
om zich heen en kroop achter in de boom, vlak bij Witstaartje en Zwartstaartje.
Lachend keek hij eens rond. Zijn grote ogen blonken
van plezier. Neen hoor, Pimmie raakte zijn goede zin niet
gauw kwijt! Ook niet, al ·zat hij nu helemaal alleen in
dat donkere bos.
"We zitten hier goed," mompelde hij. "En morgen zien
we wel weer verder. Dan zal ik Wipneus toch vinden.
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Waar zou die zijn? Misschien wel heel ver van Kabouterland af."
Pimmie had eens moeten weten, dat hij zelf verder van
huis weg was dan zijn vriendje! Maar ja, dat kon hij niet
raden. De rakker trok de deken nog wat vaster om zich
heen en maakte de grote zak weer open. Een paar tellen
later hapte hij rustig in een stevige boterham. En die
smaakte! Dat kun je begrijpen.
Witstaartje en Zwartstaartje sliepen al, maar Pimmie
was nog wakker. Toch zou dat ook wel niet lang meer duren, want hij ging er lekker lui bij liggen en kneep zijn
grote ronde ogen dicht. Hè, die deken lag nog niet helemaal goed. De kabouter trok het ding recht en wreef toen
toevallig even met zijn hand over de grond. Zijn vingers
stootten tegen iets hards. Het leek wel van ijzer. Eerst lette
het ventje er niet op. Maar onwillekeurig voelde hij toch
even een beetje beter ... En toen ... plotseling schoot onze
kleine reiziger overeind. Wat was dat? Nu moest hij toch
eens goed kijken. Zie je wel! Warempel! Daar zat een
ring in de grond. Een oude verroeste ring. Hoe kwam
dat ding nou hier terecht? Zou er een luik in de grond
zitten? En wat zat er dan onder dat luik? Een verborgen
schat misschien?
Je zult wel snappen, dat dit juist wat voor die nieuwsgierige Pim was! Ineens had het ventje geen slaap meer.
Hij gooide de dekens van zich af en begon vlug de droge
dennenaaIden, die op de grond lagen, met zijn handjes
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opzij te vegen. Witstaart je en Zwartstaartje werden er wakker van. Met slaperige ogen zaten ze hun baasje aan te
kijken. Wat was die nu ineens aan het doen?
Al gauw zag Pimmie, dat hij goed geraden had. Daar zat
een luik! Een klein houten luikje. Zou dat open kunnen?
Gauw proberen! Ja hoor, dat ging gemakkelijk genoeg.

Onder het luik

lOa8

een tamelijk diepe kuil

Tsjonge, tsjonge, wat werd Pim nieuwsgierig. Onder het
luik was een tamelijk diepe kuil. Zonder verder na te denken pakte Pim zijn lantaarntje en sprong omlaag. Wat
zag hij? Niet veel bijzonders, hoor. Het viel hem eigenlijk
lelijk tegen. De kuil was helemaal leeg. Neen. . . wacht
eens! ... Daar in die hoek ... daar stond toch wat. Een klein
blauwgeverfd trommeltje met witte sterretjes er op. De
kabouter had het al te pakken. Vlug openmaken! Ja, ja,
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maar dat ging niet zo gemakkelijk. Hoe hij ook trok en
peuterde, het dekseltje wilde niet omhoog.
"Sapperloot," bromde Pim, "dat is ook wat moois. Ik
moet het toch open krijgen. Wie weet wat er in zit."
Maar neen hoor, al prutste het ventje ook nog zo lang,
het lukte niet.
"Laat ik er eens rustig bij gaan zitten,'" mompelde Pim.
Hij klom de kuil uit, deed het luik dicht en kroop weer
in zijn hoekje bij de konijntjes.
Nu eens goed kijken. Neen, hij zag toch nergens een
slot zitten. Maar als er geen slot op zat, dan moest dat trommeltje toch ook open kunnen. Wat was dat nu voor een
rare boel. Pimmie rukte en trok, maar het hielp niets.
Het vreemde trommeltje was en bleef dicht.
De kabouter bekeek het nog eens aan alle kanten. Er
waren wel twintig sterretjes op geschilderd. Allemaal precies even groot. Neen, toch niet. Dat ene sterretje daar
in de hoek was een beetje groter dan de andere. Raar!
Waar zou dat nou voor zijn? Pim streek met zijn duim
langzaam over het sterretje heen en zonder dat hij het zelf
eigenlijk in de gaten had, duwde hij er even op.
Toen gebeurde er ineens iets heel vreemd. Floep, zei
het dekseltje, en ... het trommeltje was open.
Lieve hemel! Pimmie schrok er van. Het ging ook zó
onverwachts. Maar toen begon hij te lachen. Leuk zeg!
Het trommeltje was dus toch op slot geweest. Een geheim
slot nog wel! Dan zou er zeker ook wel iets bijzonders
in zitten. Kijk, een flesje met een kwastje erbij. En op
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de bodem van het trommeltje lag een briefje. Gauw grabbelde de nieuwsgierige Pim dat er uit. Poeh... wat een
kleine kriebellettertjes stonden daar op. Maar het was
toch te lezen. En Pimmie las:
In dit flesje zit toverwater.
Wie het vindt, mag het hebben.
Wat je er mee moet doen,
staat aan de andere kant
van dit briefje.
Tovenaar 8arondo.
Tovenaar 8arondo? Daar had Pimmie nog nooit van
gehoord. Maar dat was ook niet erg. Gauw keek hij wat
er op de andere kant van het briefje stond. En wat las hij?
Dit is toverwater.
Neem het kwastje en steek dat in het flesje.
Als je dan iemand aan dit kwastje laat ruiken,
valt hij dadelijk in slaap.
En blijft tien minuten slapen.
Gebruik het flesje goed.
Tovenaar 8arondo.
Tsjonge, tsjonge, wat had Pimmie een pret. Wie had nu
kunnen denken, dat hij zomaar een tovermiddel zou vinden. Daar kon hij bij die lelijke zwarte kabouters plezier
van hebben.
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"Dank je wel, tovenaar Barondo," mompelde hij. "Ik
zal dat drankje goed gebruiken, hoor! Reken daar maar
op!"
Als het nu maar echt waar was, wat er op dat briefje
stond. Pimmie bekeek het flesje eens goed. Het was net
of er gewoon water in zat. Zou dat nu heus een tovermiddeltje zijn?
"Weet je wat," dacht de kleine rakker, "ik kan het best
eens proberen. Dan weet ik het meteen."
Hij haalde de kurk van het flesje af, stak het kwastje er
in en deed toen de kurk er weer netjes op.
"Ziezo, nu zullen we eens kijken, wat er gebeurt," mompelde hij en hield voorzichtig het kwastje vlak bij zijn
neus. "Even ruiken!"
Brrr ... bah ... wat rook dat goedje akelig scherp ... Dat
was toch geen gewoon water. Dat was ... dat was ... dat ...
Pimmie wist al niets meer. Hij zakte achterover met zijn
hoofd tegen Witstaart je en sliep zo vast, dat het wel leek
of hij nooit meer wakker zou worden. Het kwastje hield
hij nog in zijn hand. En naast hem op de grond lag
het toverflesje. Gelukkig dat hij er eerst de kurk weer op
gedaan had, anders was het misschien helemaal leeggelopen.
Precies tien minuten later deed onze vriend ZijD oogjes
weer open. Verbaasd keek hij rond. Toen zag hij het flesje.
o ja, dat was waar ook. Ineens wist Pim weer, wat er gebeurd was. Hij lachte vrolijk. Nou hoor, dat was een echt
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toverdrankje; dat had hij nu wel gemerkt! Hij had nooit
kunnen denken, dat het zo vlug zou werken.
"Laat ik het maar goed opbergen," mompelde hij.
"Zo! Het flesje moet in de trommel en dat trommeltje in
de grote linnen zak. Dan kan er niets mee gebeuren. Pas
maar op, zwarte kabouters, ik zal jullie wel eens fijntjes
laten slapen."
Pimmie pakte zijn dekens, kroop lekker in hetzelfde
hoekje, waar hij eerst gelegen had en sloot zijn ogen. Het
duurde niet lang, of hij sliep weer. Maar nu had hij er
niet eens een toverdrankje voor nodig gehad.
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Twee zwarte kabouters
Het liep al tegen de middag, toen Wipneus bij Klonterdebonki wegreed. Hij had heerlijk lang geslapen, en daarna nog heel lang met de goede reus zitten praten.
"Je hoeft geen haast te maken," zei Klonterdebonki.
"Het is het beste, dat je bij het kasteel aankomt, als het
zo'n beetje donker begint te worden. Goede reis, Wipneus,
en tot ziens."
"Tot ziens Bonki. Als alles goed afgelopen is, kom ik
je het toverschepje wel terugbrengen. En bedankt hoor!
Dag!"
"Dag!" riep de reus nog. En toen gleed de slee er vandoor. Wipneus zag er nu precies uit als een zwarte kabouter. Het ventje had er zelf plezier in. En wat een schitterende slee had de reus hem gegeven! Die leek wel van

Lustig draafde Brinanda over de lange weg
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goud. Een prachtig bruin hert stond er voor met een heel
mooi gewei. 8rinanda heette dat hert. Een mooie naam,
hè? Dat vond Wipneus tenminste ook.
"Lopen, 8rinanda!" fluisterde hij. "We gaan samen fijn
Robbedoes zoeken. Zorg jij maar dat we hem vinden!"
Lustig draafde 8rinanda over de lange weg. Gelukkig
had het niet meer gesneeuwd, zodat je nog precies kon
zien, waar de grote bruine slee van de zwarte kabouters
had gereden.
"Vooruit maar 8rinanda, we komen er wel," lachte het
prinsje. "Ja hoor, we komen er best!"
Pimmie had ook lang geslapen. Maar toch niet zolang
als zijn vriendje. Toen hij wakker werd, gaf hij gauw Witstaartje en Zwartstaartje wat te eten en hapte zelf ook
een paar lekkere boterhammen op.
"Ziezo konijntjes, nu gaan we weer verder hoor! Vandaag moeten we Wipneus vinden!"
Nog even naar het flesje met toverwater kijken. Het zat
nog veilig in het trommeltje en het kwastje lag er naast.
Dik in orde, hoor! Vooruit dan maar.
De konijntjes werden ingespannen en even later was
het dappere ventje al op weg.
Kijk, de rotsen werden hier lager en er kwamen steeds
meer bomen langs de weg. Na een uurtje was onze zwarte
vriend midden in een nieuw groot bos.
Hij keek naar links en rechts. Neen hoor, nergens was
er een huis te ontdekken. Waar zouden die zwarte kabou-
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ters toch wel helemaal wonen? En waar zou prins Wipneus zijn?
Ja, Pimmie, waar is prins Wipneus? Je moest een weten, dat die achter jou aan komt rijden. En dat hij net zo
zwart gemaakt is als jij. Dan keerde je zeker dadelijk om.
Maar Pimmie wist van niets en liet zijn konijntjes vrolijk
verder draven.
Urenlang ging het zo door. Maar toen werd de weg plotseling een stuk breder, en ... hola, wat zag hij daarginds
tussen de bomen? Een groot sterk kasteel!
"Aha," mompelde hij, "nu moet ik oppassen. Daar
zullen die lelijke ventjes wel wonen."
Voorzichtig reed hij nog een eindje verder. Toen stuurde hij de konijntjes het bos in. Aan een stevige boom bond
hij ze vast.
"Blijven jullie hier maar zitten, dan ga ik eens naar dat
kasteel kijken".
Stil kroop de kleine man tussen tie bomen door naar
het kasteel van de zwarte kabouters. Nou, dat zag er stevig
uit. Kijk, voor de grote Poort waren wel twintig van die
mannetjes aan het spelen.
"Daar moet ik voorlopig wegblijven," mompelde Pim.
,,Ik zal maar wachten tot het donker wordt, en dan proberen binnen te komen."
I.angzaam sloop hij helemaal om het kalteel heen. mj
zorgde wel, dat hij tussen de bomen bleel, zodat niemand
hem te zien kreeg.
Aan de voorkant had het kasteel twee kleine lage torens.
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Aan de achterkant stond nog een toren. Die was veel

gr0-

ter en veel hoger. Boven in die toren zaten een paar kleine
raampjes met tralies er voor.

Kijk, voor de grote poort waren wel twintig van die
mannetje. aan het .pelen

,,Hm," mompelde Pim, "dat zal de gevangenis wel zijn.
Daar zal ik vanavond dus Wipneus moeten Zoeken."
Lang bleef het ventje nog naar die toren zitten kijken.
Eindelijk kroop hij weer verder. Het duurde een hele tijd
voor hij bij het sleetje terug was.
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Wat nu? Er zat niets anders op, dan te wachten tot het
donker werd en de zwarte kabouters naar binnen gingen.
Dat viel helemaal niet mee voor die ongeduldige Pim.
Hij gaf de konijntjes wat eten, at zelf nog een paar boterhammen en verder verveelde hij zich verschrikkelijk.
Af en toe gluurde de kabouter eens naar het kasteel.
Ha, de meeste zwarte kabouters waren al verdwenen.
Er liepen er nog maar een stuk of vijf rond. Het winterzonnetje begon ook al aardig te dalen, het kwam nog
maar juist boven de bomen uit.
Toevallig keek Pimmie ook eens naar de andere kant.
Hola, wat was dat? Daar kwam een slee aanrijden met
een zwarte kabouter er in. Vliegensvlug verstopte ons
vriendje zich zo goed als hij kon. Maar hij hield zijn ogen
wijd open.
Tsjonge, tsjonge, wat een mooie slee was dat! Die leek
wel van goud en er liep een prachtig hert voor. Misschien
was het mannetje dat in die slee zat, wel de koning van
de zwarte kabouters.
Rrrrt ... daar schoot de slee al voorbij. Pimmie zuchtte
eens. Gelukkig had het zwarte ventje hem niet gezien. Dat
was natuurlijk net zo gemeen als al die anderen.
Mis Pim! Je hebt het lelijk mis hoor! Nog nooit van je
leven heb je je zó vergist!
Tien meter verder stond de slee plotseling stil. Het
zwarte kaboutertje keek even rond en stuurde toen zijn
hert aan de andere kant van de weg het hos in. Daar snapte
Pim niets van. Waarom reed dat ventje niet recht naar
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het kasteel? Kijk, de slee verdween tussen de bomen. Nu
was er niets meer te zien.
"Een rare boel hier," mompelde Pim.
Nog een vol uur bleef hij op zijn sleetje zitten. Toen
stond hij op, keek even goed rond en sloop stil naar het
kasteel om prins Wipneus te zoeken.
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Een rare boel!
Wie was het zwarte kaboutertje, dat Pimmie over de
weg had zien rijden? Dat kun je wel raden. Natuurlijk
niemand anders dan Wipneus zelf. De twee vriendjes waren dus vlak bij elkaar geweest zonder dat ze het wisten.
l\Iaar het zou nog gekker worden.
Luister maar!
Toen Wipneus het kasteel in de verte zag liggen, stuurde
hij 8rinanda vlug het bos in. Hij bond het hert aan een
boom en stond even stil te denken, wat hij nu moest doen.
Zou hij naar het kasteel gaan?
Neen, het was nog niet donker genoeg.
"Laat ik nog maar een uurtje wachten," mompelde hij
en kroop weer in zijn sleetje.
Het was stil in het bos. Doodstil en een beetje geheimzinnig.
Langzaamaan begon het donker te worden.
Wipneus keek rond. Hij was toch wel ver van huis. Maar
als alles goed afliep, ging hij morgen lijn naar koning
Goedhart terug. En Robbedoes kon dan ook naar zijn vader. Wat zou die blij zijn!
Maar zover waren ze nog niet. Wie weet wat er nog allemaal in dat vreemde kasteel zou gebeuren!
Eindelijk stond het kaboutertje op. Kom, hij moest het
nu maar eens proberen. Zijn toverschepje nam hij natuurlijk mee en ook een lantaarntje.
Dat had Klonterdebonki hem gegeven. Maar Wipneus
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stak het nu nog niet aan. Dat was te gevaarlijk. Hij zou
zijn weg wel in het donker vinden.
Langzaam liep het ventje tussen de bomen verder.
Daar lag het kasteel! De poort was gesloten en er was
niemand te zien. Wipneus bleef even staan kijken.
Donker en dreigend stak aan de achterkant van het kasteel de grote zware toren omhoog. In die toren was de
gevangenis had Klonterdebonki hem gezegd. Daar moest
hij dus in zien te komen.
Vooruit, Wipneus! Niet bang zijn!
Voetje voor voetje ging de kleine kabouter verder. Nu
was hij vlak bij de grote stenen muur.
Pas op! Stil! Hoorde hij daar niets ? Wat was dat?
Wipneus drukte zich stijf tegeR de muur en hield zijn
adem in. Daar bewoog zich iets!... Een paar meter van
hem af!

Stokstijf stonden de twee vriendjes tegenover elkaar
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Even kijken!. .. Neen, nu zag hij niets meer. Hij had
zich zeker vergist ...
Dan maar weer verder. Plotseling schrok hij geweldig.
Vlak voor hem stond een klein zwart kaboutertje. Dat
hield zich ook stijf tegen de muur en scheen net zo hard
te schrikken als hij zelf.
Weet je wie dat was? Pim natuurlijk. Die was immers
ook naar het kasteel toegekropen.
Stokstijf stonden de twee vriendjes tegenover elkaar.
En ze waren alletwee bang. Geen van beiden durfde een
woord te zeggen. Ze wisten niet, wat ze moesten doen, want
ze herkenden elkaar niet en dachten dus allebei, dat ze
ontdekt waren.
Eindelijk fluisterde Wipneus: "Wat doe jij hier?"
"Niets," antwoordde de andere zwarte kabouter. "Maar
wat doe jij hier?"
"Ook niets," fluisterde Wipneus. Hij ging een paar passen achteruit. Pim deed hetzelfde.
"Wat een rare boel!" dacht het prinsje, en vlug kroop
hij terug naar het bos.
"Wat een rare boel!" dacht Pimmie, en ook hij verdween tussen de bomen.
Geen van beiden snapte er eigenlijk iets van. Maar alletwee waren ze blij, toen ze weer veilig in het bos zaten.
Hè, hè, was dat schrikken geweest!
Een hele tijd bleven de kabouters in het bos.
"Ziezo," dacht Wipneus eindelijk, "nu zal dat vreemde
mannetje wel weg zijn. Laat ik het nog eens proberen!"
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En opnieuw kroop het kabouterprinsje naar het kasteel.
Neen hoor, er was niemand meer te zien. Des te beter.
Vliegensvlug haalde hij zijn toverschepje te voorschijn
en stak het bij de muur in de grond.
"Rif, raf, raaf,
Schepje, schepje, graaf."
En warempel, daar begon het schepje vliegensvlug te
graven.
Tsjonge, tsjonge, dat ging met een vaartje. Nog geen
vijf minuten later was de gang onder de muur klaar.
"Mooi gedaan schepje," fluisterde Wipneus. Hij stak
het weer in zijn zak, en kroop toen heel voorzichtig de
gang in.
Dat ging best hoor! Na een paar tellen stond hij al
aan de andere kant van de muur. Daar was een soort
binnenpleintje. Veel kon hij niet zien, want het was nu
aardig donker geworden. Hoog aan de lucht stonden dui.
zenden gouden sterretjes. Een koud bleek maantje kroop
heel langzaam omhoog en dat gaf gelukkig nog een beetje
licht.
Voor zich zag Wipneus het grote huis waar de zwarte
kaboutertjes in woonden. Alle vensters waren donker.
Iedereen was zeker al naar"bed. Des te beter. Ginds stond
de toren. Daar moest hij naar toe!
Op zijn teentjes sloop het ventje verder.
Kijk, onder in de toren was een klein groen deurtje.
Zou dat op slot zijn? Voorzichtig even proberen. Neeu
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maar zeg, viel dat even mee! Het deurtje ging zo maar
open.
Wipneus sloop naar binnen. Maar hij was nog geen
halve meter verder of ... rommeldebommerdebom ... daar
tuimelde hij over de grond.
Lieve hemel, dat was schrikken! Vlak achter de deur
lag een zwarte kabouter te slapen, en onze kleine vriend
was daar natuurlijk precies tegenop gelopen. Dat zwarte
kaboutertje moest in de toren de wacht houden en zorgen, dat er niemand bij de gevangenis kon komen.
Trappel heette het ventje. Tot twaalf uur moest hij hier
zitten, dan zou een andere kabouter hem af komen lossen.
Natuurlijk had hij niet mogen slapen. Wie de wacht houdt,
moet heel goed wakker blijven. Maar Trappel had zo'n
verschrikkelijke slaap gehad, dat hij op de grond was gaan
zitten, en toen waren zijn ogen al heel gauw dichtgevallen.
Zijn lantaarntje was ook uitgegaan, maar daar had het
ventje natuurlijk niets van gemerkt.
En nu kwam daar ... rombombom ... Wipneus ineens
bovenop hem vallen. Sapperloot, wat schrok hij! Hij gromde, bromde, keek in het rond, maar zag bijna niets. Daar
was het veel te donker voor.
"Ben jij het Trippel?" hoorde Wipneus hem plotseling
zeggen. "Is het al twaalf uur? Maak toch eens een lampje
aan. Ik kan hier bijna niets zien."
Wipneus stond op zijn beentjes te trillen van schrik.
Maar hij snapte toch dadelijk wat hij doen moest. Die
zwarte kabouter dacht, dat hij Trippel was. Nou dat was
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best. Mooier kon het al niet! Gelukkig maar, dat Klonterdebonki hem zo fijn zwart gemaakt had.
Want weet je, wat het prinsje deed?
Alsof alles doodgewoon was, stak hij zijn lantaarntje
aan, en fluisterde: "Ga jij maar gauw naar bed. Ik blijf
wel hier!"
"Dat is goed," bromde Trappel slaperig. Hij krabbelde
overeind, stak zijn eigen lampje weer aan, en zonder Wipneus goed te bekijken, liep hij het deurtje uit.
Hoera! Wipneus had wel willen dansen van pret. Was
dat even leuk! Nu was hij hier helemaal alleen in de toren
van prins Robbedoes.
Kijk, daar hingen drie grote sleutels. Die kon hij wel
gebruiken. Vlug pakte hij ze, en liep met zijn lantaarntje
in de hand naar boven. Tsjonge, tsjonge, wat een trap
was dat. En die draaide maar in het rond. Goed om er
duizelig van te worden. Hola, hier hield de trap op. Vlak
voor zich zag de kabouter drie ijzeren deuren. Twee ervan
stonden open, maar de middelste was op slot.
Welke sleutel moest hij nu hebben?.. Deze?.. Gauw
proberen ... Neen, die paste niet. .. Wacht, die dan ...
Zou het lukken? Een... twee... krak, zei het slot en. .. de
deur was open. Wipneus stak zijn lantaarntje naar binnen
en keek nieuwsgierig rond.
Hoera! Hoera! Gevonden! In een hoek van de gevangenis zat Robbedoes op een klein houten bankje. De arme
jongen was nog aan handen en voeten vastgebonden en
keek met grote bedroefde ogen naar de zwarte kabouter,
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die daar ineens binnen kwam stappen. Wat zou er nu weer
met hem gebeuren?
"Dag Robbedoes."
Robbedoes gaf geen antwoord.

"Kijk maar niet zo kwaad, Robbedoes.
Ik kom je helpen."
"Kijk maar niet zo kwaad, Robbedoes. Ik kom je helpen."
Ongelovig keek de jongen Wipneus aan. Dat vervelende
zwarte ventje kwam hem zeker weer eens voor de gek
houden.
Wipneus lachte.
"Je kent me zeker niet meer, hè? Ik ben het kabo u-
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tertje, dat gisteren in het bos die touwen los probeerde
te maken."
"Dat is niet waar," zei Robbedoes verdrietig. "Die kabouter was wit en jij bent net zo vies zwart als alle andere
mannetjes, die hier wonen."
Nu lachte Wipneus nog vriendelijker.
"En toch is het waar, Robbedoes! Ik heb me lekker
zwart gemaakt om jou te kunnen helpen."
Ineens ging Robbedoes rechtop zitten. Zijn ogen ~ ::gonnen te schitteren van pret.
"Is dat echt waar, kabouter? Maak me dan gauw los."
"Natuurlijk," antwoordde Wipneus. "Maar nu hoef ik
gelukkig niet zo lang aan die knopen te plukken."
En vlug haalde het prinsje een scherp mesje uit zijn
zak. Dat had hij van Klonterdebonki gekregen. Die goede
reus had toch overal aan gedacht.
Rrrts. .. rrrts... daar waren de touwen al los.
Rohhedoes sprong op en greep Wipneus vast. Hij schudde zijn kleine kabouterhandjes zo stevig heen en weer,
dat het mannetje bijna piepte van de pijn.
"Dank je wel, dank je wel, kahouter. Wat ben ,jij een
aardig ventje! Hoe heet je eigenlijk?"
"Ik heet Wipneus," antwoordde het prinsje.
"Hoe heb je me zo gauw kunnen vinden, Wipneus?"
,,0, dat vertel ik je nog wel eens. Maar kom gauw mee.
We moeten zo vlug mogelijk uit dit nare kasteel proberen
te komen. Ik zal je de weg wel wijzen."
Samen gingen ze zacht de trap af. Wipneus hing de
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sleutels weer op hun plaats, maakte het kleine groene
deurtje open en wenkte Robbedoes dat hij mee moest
komen. Even later stonden ze bij de gang, die door het
toverschepje gemaakt was.
"Hier moeten we doorheen kruipen," fluisterde Wipneus. "Dan komen we buiten de muur."
Robbedoes keek een beetje verbaasd en wilde wat vragen, maar de kabouter legde zijn vinger op de mond en
zei alleen nog heel zachtjes: "Ik zal wel voorop gaan. Kom
mee, en wees stil."
Maar wat had Pimmie ondertussen gedaan?
Die was een kwartiertje langer dan Wipneus in het bos
gebleven. Met zijn hoofd tussen zijn handen zat hij op het
sleetje na te denken. Eindelijk mompelde hij:
"Ik moet toch zien, dat ik in het kasteel kom. Laat ik het
maar weer eens gaan proberen. Dat andere ventje zal nu
wel weg zijn."
Pimmie stond op en pakte het toverflesje met het
kwastje.
"Dat zal ik in mijn hand houden. Dan kan ik het gebruiken, zo gauw als het nodig is."
Hij maakte het kwastje vast nat, maar zorgde wel, dat
hij er nu niet aan rook.
"Ziezo, laat die zwarte kabouters maa_r komen. De
eerste de beste, die wat wil doen, maak ik in slaap."
Vol goede moed ging Pimmie op weg. Hij sJoop rond
het kasteel. Hoe kon hij daar nu in komen? Die grote
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poort was natuurlijk stevig op slot. Zou hij nergens een
klein deurtje kunnen vinden? Langzaam sloop het ventje
langs de hoge muur verder.
Holala! Wat was dat? Pimmie stond stil en keek verbaasd naar de grond. Kijk nou toch, daar was een kuil.
Neen, een gang leek het wel! Een gang, die onder een muur
door ging.
"Dat wordt leuk," grinnikte Pim. "Ik zou wel eens willen weten, wie er zo vriendelijk geweest is om voor mij
dat gangetje te graven. Daar kan ik netjes door naar binnen kruipen."
De kabouter ging op zijn knieën zitten. Eerst eens even
goed kijken. Je kon nooit weten. Bij zo'n raar kasteel
moest je toch altijd oppassen.
Pimmie stak zijn hoofd in de kuil en gluurde de gang
in. Floep, vliegensvlug trok hij zijn hoofd weer terug.
Was dat schrikken! Aan de andere kant van de gang zag
hij licht. Daar kwam iemand naar buiten kruipen.
Pimmie had eens moeten weten, dat het zijn beste
vriendje was. Maar hij dacht natuurlijk, dat het wel een
van die lelijke zwarte kabouters zou zijn.
"Wacht maar," mompelde hij, "die zal ik krijgen. Ik
heb niet voor niets een toverflesje bij me."
De kleine man ging plat op zijn buik liggen. Vlak naast
de kuil. En zijn kwastje hield hij klaar.
Het licht kwam dichterbij. Pimmie zag eerst een lantaarntje, toen een zwarte hand, en tenslotte kwam er een
zwart gezicht boven de kuil uitkijken.
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De kabouter wachtte niet langer. Hoepla, pats! Daar
duwde hij zijn kwastje tegen het zwarte ventje zijn neus ...
"Ah ... och ... " zei Wipneus - want die was het natuurlijk - en ... hij viel dadelijk in slaap.
Pimmie lachte, sprong op, trok het ventje verder uit
de kuil, keek hem eens goed aan, en ... stond ineens stijf

Zijn kwastje hield hij klaar
van verbazing ... Lieve hemel! Dat gezicht! ... Dat was wel
zwart, maar... neen, hij kon zich toch niet vergissen. Dat
was het gezicht van Wipneus. Hoe kon dat nou toch?
Veel tijd om daarover na te denken, kreeg Pim niet.
Want terwijl hij met zijn rug naar de kuil stond, was Robbedoes ongemerkt te voorschijn gekomen. Die keek ook
al erg verbaasd. Daar lag zijn nieuwe vriendje doodstil
op de grond. En zo'n vervelende zwarte kabouter stond
er bij te kijken. Zou die Wipneus doodgemaaLt hebben?
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"Wacht maar!", gromde Robbedoes, en met één sprong
zat hij bovenop Pim. Hij greep de handen van de kabouter
stevig vast en duwde hem tegen de grond.
Pim liet van schrik het flesje met toverwater in de
sneeuw vallen. Maar dat was nog niet alles. Toen Robbedoes Pim op de grond duwde, streek toevallig het kwastje
langs de kabouter z'n neus.
"Ah ... och ... " zuchtte Pim en gleed uit Robbedoes z'n
handen vlak naast Wipneus op de grond. Hij sliep!
De kleine jongen schrok er van. Wat mankeerde die
kabouter ineens? Hij had hem toch zeker niet doodgeknepen. Zouden die ventjes zo zwak zijn?
Robbedoes legde zijn hand op de borst van het zwarte
mannetje. Neen, zijn hartje klopte toch nog. Dat kon hij
duidelijk voelen. En bij Wipneus? Gelukkig. Ja hoor! Die
leefde ook nog.
Maar waarom lagen die ventjes dan alletwee zo doodstil te kijken? Hoe kon dat nou? Wat was er eigenlijk ineens gebeurd?
Robbedoes keek rond. Hij snapte van de hele zaak geen
sikkepitje. Nu was hij wel vrij, maar hij kon Wipneus hier
toch niet in de sneeuw laten liggen.
"Ik moet wat doen," mompelde hij.
Ja, ja, natuurlijk! Maar wat?
Hé!. .. Kijk daar!. .. Daar lag het flesje bij de rand van
de kuil. Wat zou daar in zitten?
Robbedoes raapte het op. Hij bekeek het eens goed.
Neen, er was niets bijzonders aan te zien. Het leek wel
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of er gewoon water in zat. Voorzichtig haalde de kleine
prins het kurkje er af. Zou hij eens proeven? Neen, dat
was te gevaarlijk. Je kon nooit weten. Misschien was het
wel vergift. Eerst maar eens ruiken. Langzaam bracht Robbedoes het flesje bij zijn neus. Heel even rook hij er aan ...
"Bah. .. hè... wat... wat ... ". Pats! Robbedoes viel
voorover op de grond en ... sliep. Daar lagen ze nu alle
drie in de koude sneeuw. Het flesje was in de kuil gevallen en liep helemaal leeg.
Jammer! Van dat tovermiddeltje had Pimmie toch niet
zo heel veel plezier gehad.
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Weer naar huis
Natuurlijk werd Wipneus het eerste wakker. Hij deed
zijn oogjes open, en ... keek recht in het zwarte gezicht
van Pim. Eerst merkte hij niets bijzonders, maar toen
schoot hij ineens recht overeind.
Sapperloot, vergiste hij zich niet! Die zwarte smeerpoets
hier vlak naast hem, zou dat heu.s ... ? Ja hoor, dat gezicht
kende hij. Nou en goed ook! Dat was het gezicht van zijn
beste vriendje. Het was wel zwart, maar dat kleurtje zou
wel niet echt zijn. Bij hem zelf was het immers ook niet
echt.
Wipneus pakte wat sneeuw van de grond en begon daarmee stevig over het voorhoofd van Pim te wrijven. Zie
je wel, de zwarte verf ging er al een beetje af.
"Pim! Pim!", fluisterde het prinsje, "wordt eens wakker!"
Nu daar hoefde Wipneus niet lang op te wachten, want
ook voor Pim waren de tien minuten om.
"Pim!"
"Wipneus !"
Lachend keken ze elkaar aan.
"Hoe kom jij hier?"
"Ja, en hoe kom jij hier?"
"Waarom heb je je zo zwart gemaakt, Pim?"
"Oh ... Jij ziet er zelf net zo vies uit als ik," grinnikte
de bengel.
"In snap er niets van," zuchtte Wipneus.
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"Neen, ik ook niet; helemaal niet ... Wie is dat?"
En Pimmie wees naar Robbedoes, die nog rustig lag
te slapen.
"Dat is een prinsje. Robbedoes heet hij. De zwarte kabouters hadden hem gevangen genomen."
"En wat is er met jou gebeurd?"
"Niets."
"Niets? Hebben ze jou dan niet meegenomen?"
"Neen hoor, ik ben ze achterna gegaan om Robbedoes
te helpen. Maar hoe kom jij hier?"
" Wel, ik was jou aan het zoeken."
Ze lachten weer alletwee, maar snapten er geen van
beiden nog wat van.
Daar werd Robbedoes wakker. Je zult wel begrijpen,
dat die ook grote ogen opzette, toen hij de twee kabouters
als dikke vrienden naast elkaar zag zitten.
Ze legden toen de zaak maar gauw een beetje uit.
Robbedoes keek blij. Hij kwam naar Pim toe en gaf hem
een stevige hand.
"Als jij net zo'n aardig ventje bent als Wipneus, dan
moeten we goede vrienden worden, hoor!" lachte hij.
Wipneus kroop overeind. Hij keek eens naar het kasteel.
"Kom nou zeg, laten we gauw weg gaan. Als die zwarte
kabouters ons in de gaten krijgen, nemen ze ons alledrie
nog gevangen."
Neen, dat mocht niet gebeuren. Pimmie sprong op en
keek in het rond.
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"Waar is mijn toverflesje?"
"Toverflesje ?"
"Ja, met dat drankje er in, waardoor we alledrie in slaap
zijn gevallen."
Wipneus stond met open mond te kijken. Hij wist niet,
waar Pim het over had. Maar Robbedoes begon ineens
een heleboel te begrijpen.
,,0, lieve hemel," fluisterde hij. "Daar ligt het in de
kuil. Het is helemaal leeg. Ik ... ik heb er aan geroken.
En toen is het zeker uit mijn hand gevallen, want ik kreeg
ineens verschrikkelijk veel slaap. Is het erg, Pim?"
Pimmie keek heel even een beetje verdrietig. Toen haaIde hij zijn schouders op.
"Neen, Robbedoes. Daar kon je toch ook niets aan doen.
En ... och, ik heb het flesje nu toch niet meer nodig. Kom
maar gauw mee."
Met z'n drieën gingen ze op weg.
"In mijn slee is plaats genoeg," zei Wipneus.

"Witstaartje en Zwartstaartje kunnen er ook in, en de
slee van Pim binden we er achter."
Het ging prachtig! En pret als ze hadden.
Ze kwamen niet uitgepraat. Tsjonge, tsjonge wat hadden ze elkaar veel te vertellen.
Robbedoes babbelde vrolijk mee. Hij mocht de teugels
vasthouden en stuurde de slee keurig over de donkere
weg. Af en toe ging het wel een beetje wild, en dan riep
Pim: "Nou prinsje, ik zie wel, dat ze jou niet voor niets
Robbedoes hebben genoemd!"
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De kleine jongen lachte maar eens. Hij vond het wat
fijn met die leuke kabouters door het donkere bos te rijden. En hij ging nu lekker weer naar vader en moeder
terug. Wat zou hij die veel moeten vertellen.

Alle drie tegelijk!
Tegen de morgen kwam ons drietal bij reus Klonterdebonki aan. De goede man keek zijn ogen uit, toen hij
daar ineens Robbedoes met twee zwarte kabouters zijn
huis binnen zag stappen.
Ze begonnen hem maar dadelijk alles uit te leggen. Alle-
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drie tegelijk! En het duurde dan ook een heel tijdje voor
Bonki er iets van begreep.
Wipneus gaf hem het toverschepje terug.
"Wel bedankt hoor, Bonki, ik heb er heel veel plezier
van gehad."
"Ja, ja," lachte Bonki, "het is dik in orde. Maar nu
gaan jullie naar bed. -En gauw ook, kleine vlegels! Jullie
hebben vannacht alledrie maar tien minuten geslapen,
en dat kwam nog wel door het toverdrankje van Pim.
Vooruit, hoepla!"
En de goede reus stopte ze samen in het grote bed,
waar Wipneus de vorige nacht ook in gelegen had.
Tsjonge, tsjonge, wat sliepen ze. Het leek wel of ze nooit
meer wakker zouden worden.
Het was al middag, toen K1onterdebonki de kamer binnenkwam.
"Ziezo, slaapkoppen," bromde hij ... "nu is het mooi
geweest. Kom er maar eens uit."
Dat deden ze. Wipneus en Pim werden eerst door de
reus duchtig afgeboend. Het was een heel werkje om al
die zwarte verf van hun gezicht en handen af te krijgen.
Maar Bonki had stevige knuisten en die gebruikte hij ook.
De kabouters piepten af en toe van de pijn, maar de reus
trok zich daar niet zo heel veel van aan.
"Ik kan het heus niet helpen," lachte hij. "Jullie moeten
toch schoon worden."
En dat werden ze ook. Nou en of! Toen Bonki klaar
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was, blonken hun wangetjes als spiegels.
Even later zat het hele stel rond de grote tafel vrolijk
te eten. Ze moesten nog veel vertellen en toen ze uitgepraat
waren, zei de reus:
"Luister! Prins Robbedoes breng ik zelf naar zijn vader
en moeder terug. Dat is het veiligste. Wipneus en Pim,
jullie moeten zelf de weg maar vinden, hoor!"
,,0, Bonki, dat komt best in orde," lachte Pimmie, "wij
zijn al meer op reis geweest."
"Ja, ja," bromde de reus, "dat weet ik. En ik ben ook
helemaal niet bang, dat jullie zullen verdwalen. Als je
maar voorzichtig bent."
Dat beloofden ze. Na het eten zeiden ze Klonterdebonki
en prins Robbedoes goede dag. Die moesten alletwee beloven, dat ze eens gauw naar het paleis van koning Goedhart zouden komen. Nou hoor, dat wilden ze wel.
De slee stond al klaar. Wipneus en Pim sprongen er
in. De konijntjes werden onder de mooie rode deken gestopt. Daar zaten ze lekker warm.
"Dag Bonki! Dag Robbedoes! Tot ziens, hoor!"
"Dag Wipneus! Dag Pim! Goede reis!"
"Vooruit Brinanda," riep Wipneus, en roef, daar schoot
de slee over de gladde weg.
Vrolijk reden de dappere vriendjes naar Kabouterland
terug.
"Wat zullen we weer veel kunnen vertellen, Pim!"
Pimmie knikte van ja, en lachte. Hij was blij, dat alles
ZQ fijn was afgelopen.
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