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IV
Tijdens de ziekte van mijn man, hebben wij de Sprookjes van Andersen
gelezen en herlezen en vergeleken met de andere vertalingen en
navertellingen en zijn tot de slotsom gekomen, dat de vertaling van
Mevrouw van Eeden-van Vloten verreweg de beste is; ook de plaatjes van
Hans Tegner zijn o.i. beter dan de misschien op zichzelf mooie plaatjes
van anderen
Mevrouw Jacqueline Royaards-Sandberg
Deze beoordeeling gold den vorigen druk, waarin alleen de illustraties
van Hans Tegner voorkomen, maar niet de reproducties in kleuren der
aquarellen van Axel Mathiesen
De Uitgevers
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Hans de Stumper

ER WAS EENS EEN OUD LANDGOED
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ER was eens een oud landgoed en op dat oude landgoed woonde een oud
grondbezitter, die twee zonen had; zij waren zóó knap, dat de helft al genoeg was
geweest, en ze wilden 's konings dochter trouwen en dat kon ook best want die had
bekend laten maken, dat ze tot man wilde hebben, diengene, die het allerbest spreken
kon.
Die twee gebruikten acht dagen om zich voor te bereiden, dat was de allerlangste
tijd, maar dat was ook genoeg, want ze hadden vóórstudiën gemaakt en dat is heel
nuttig. De oudste kende het heele latijnsche lexicon van buiten en drie jaargangen
van de stadscourant vooruit en achteruit. De andere had al de fijnigheden van het
gildewezen bestudeerd en kende al de artikelen van buiten; dan zou hij meê kunnen
praten over den staat en het rijk, meende hij, en hij kon ook bretels borduren, want
hij was netjes en handig.
‘Ik krijg de prinses!’ zeiden ze allebei, en hun vader gaf hen ieder een prachtig
paard. De man van het lexicon en de kranten kreeg een pikzwart, en dat van den
gildeman, die borduren kon, was melkwit. Hun mondhoeken smeerden zij in met
levertraan, om ze smeidig te maken voor het spreken. Alle bedienden stonden buiten
op het plein om ze te zien vertrekken, en op dat oogenblik kwam juist de derde broêr,
want er waren er drie; maar niemand telde hem meê, want hij was niet geleerd zooals
de anderen en daarom noemden ze hem ‘Hans de stumper’.
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‘Waar moet jullie heen, dat je zoo mooi bent?’ vroeg hij.
‘Naar het hof om de prinses tot bruid te praten! Heb je niet gehoord waar de trom
over geroerd wordt in 't heele land?’ En zij vertelden het hem.
‘Sapperdekriek! daar moet ik bij zijn!’ zei Hans de stumper, maar zijn broêrs
lachten en reden weg. ‘Vader geef mij ook een paard!’ riep Hans. ‘Ik krijg in eens
zoo'n verlangen om te trouwen. Neemt ze mij, dan neemt ze mij; en neemt ze mij
niet, dan neem ik haar!’
‘Nonsens!’ zei de vader; ‘jou geef ik geen paard. Jij kunt niet praten. Neen, je
broêrs dat zijn prachtkerels!’
‘Krijg ik geen paard,’ zei Hans, ‘dan neem ik mijn bok, die hoort van mij en hij
kan mij best dragen ook!’ en hij ging op den bok zitten, stak hem met zijn hak in de
zij en zoo ging het er van door den straatweg over. Rrr! wat ging dat! ‘Daar kom ik
aan!’ riep Hans en hij zong

zijn hoogste lied uit. De broêrs reden zwijgend vooruit, ze spraken geen woord, want
ze moesten denken over al de goede invallen, die ze zouden moeten hebben, want
dat moest heel erg in de puntjes zijn.
‘Hallo!’ riep Hans, ‘daar kom ik! Kijk eens wat ik op den weg gevonden heb?’ en
hij liet hen een doode kraai zien die hij gevonden had.
‘Stumper,’ zeiden ze, ‘wat moet je daar meê?’
‘Die geef ik aan de prinses!’
‘Ja, dat moet je doen!’ zeiden zij, en ze lachten en reden voort.
‘Hallo! Daar kom ik! Kijk eens wat ik nu gevonden heb, zoo iets komt men niet
alle dagen tegen!’
‘En de broêrs keerden zich weêr om, om te zien wat het was. ‘Och stumper!’ zeiden
ze, ‘dat is een oude klomp waar het bovenstuk af is! Moet de prinses die ook hebben?’
‘Zeker!’ zei Hans en de broêrs lachten en reden voort, en kwamen hem een heel
eind vóór.
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‘Hallo! hier ben ik!’ riep Hans, ‘nu wordt het hoe langer hoe beter! Dit is nog het
allermooiste!’ ‘Wat heb je nu gevonden?’ zeiden de broêrs.
‘O,’ zei Hans, ‘'t is niet om over te praten. Wat zal de prinses blij zijn!’
‘Ajakkes!’ zeiden de broêrs, ‘'t is modder uit de sloot!’
‘Ja, dat is het nu juist,’ zei Hans, ‘en 't is van 't allerfijnste soort ook, men kan het
niet in zijn handen houden!’ en hij stopte zijn zak er meê vol.
Maar de broêrs reden zoo hard mogelijk door, tot ze wel een uur vóór waren. Bij
de stadspoort hielden ze stil, en daar kreeg ieder een volgnummer, en ze werden op
een rij gezet; wie 't eerst was gekomen het eerst; zes in 't gelid moesten ze staan,
dicht op elkaar gepakt, dat ze hun armen niet roeren konden, en dat was heel goed
ook want anders hadden ze elkaâr den rug nog gebroken, alleen omdat de een voor
den ander stond.
Al de bewoners van het land stonden om het paleis heen, tot vlak voor de ramen,
om te zien hoe de prinses ze ontvangen zou. Zoo gauw als er een bij haar binnenkwam,
was zijn spraaktalent weg.
‘Deugt niet!’ zei de prinses, ‘weg!’
Nu kwam de broêr, die het lexicon van buiten kende aan de beurt, maar het was
hem heelemaal ontglipt toen hij in de rij stond, en zijn laarzen kraakten, en de
zoldering was van spiegelglas, zoodat hij zichzelf op zijn hoofd zag staan, en bij
ieder raam stonden drie secretarissen en een referendaris om alles op te schrijven
wat er gezegd werd, dat het dadelijk in de krant kon komen, die dan weêr voor een
dubbeltje werd verkocht op de hoeken van de straten. Het was verschrikkelijk! en
bovendien hadden zij de kachel zóó hard gestookt dat hij gloeiend stond.
‘Wat is het hier warm!’ zei hij. ‘Dat komt omdat mijn vader vandaag piepkuikens
braadt!’ zei de prinses.
Bè! daar stond hij; op zoo'n gesprek had hij niet gerekend, hij wist boe noch ba te
antwoorden, want hij had iets heel geestigs willen zeggen. Bè!!
‘Deugt niet!’ zei de prinses, ‘weg!’
En zoo moest hij weg. Nu kwam de andere broêr.
‘Wat is 't hier verschrikkelijk heet!’ zei hij.
‘Ja, wij braden piepkuikens vandaag!’ zei de prinses.
‘Wat-e-wat?’ zei hij, en alle notarissen schreven: ‘wat-e-wat?’
‘Deugt niet!’ zei de prinses, ‘weg!’
Daar kwam Hans op zijn geitebok naar binnen rijden: ‘Jongens! wat is het hier
flink warm!’ zeide hij.
‘Dat komt omdat ik piepkuikens braad,’ zei de prinses.
‘Dat treft net!’ zei Hans, ‘dan kan ik mijn kraai meêbraden!’
‘Dat kan best!’ zei de prinses, ‘maar heb je iets om hem in te doen, want ik heb
geen pan meer?’
‘Ik wel,’ zei Hans en hij haalde den ouden klomp voor den dag en zette de kraai
er midden in.
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‘Daar hebben wij een heel maal aan!’ zei de prinses, ‘maar waar maken wij de saus
meê?’
‘Die heb ik in mijn zak,’ zei Hans. ‘Ik heb zooveel dat ik er best wat van verliezen
kan!’ en hij haalde wat van de modder uit zijn zak.
‘Zoo mag ik 't hebben!’ zei de prinses, ‘jij kunt antwoorden en jij kunt praten ook,
en jij zult mijn man worden! Maar weet je wel, dat ieder woord, dat wij zeggen
opgeschreven wordt en morgen in de courant komt? Bij ieder raam staan drie
secretarissen en een oude referendaris en die is de ergste, want hij kan niet goed
hooren!’ Dat zei ze om hem bang te maken. En alle secretarissen trokken gezichten
en kletsten een inktklad op den vloer.
‘Dan is die de baas!’ zei Hans, ‘dan moet de referendaris het beste hebben!’ En
hij keerde zijn zakken om en gooide hem al de modder in zijn gezicht.
‘Dat is flink gedaan!’ zei de prinses, ‘dat zou ik nog zoo niet kunnen, maar ik zal
't wel leeren!’ En nu werd Hans de Stumper koning, kreeg een vrouw, en zat op een troon, en
dat hebben wij uit de krant van den referendaris, - en die is niet te vertrouwen.
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‘MIJN ARME BLOEMEN ZIJN ALLEMAAL DOOD!’

Kleine Ida's Bloemen
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MIJN arme bloemen zijn allemaal dood!’ zei kleine Ida. ‘Gisteren avond waren ze
zoo mooi, en nu hangen alle bladen slap. Waarom doen ze dat?’ vroeg zij den student,
die op de canapé zat; ze hield zooveel van dien student, hij kende zulke mooie
vertelsels, en hij maakte zulke aardige knipsels; harten met kleine dametjes er in, die
dansten; bloemen en groote kasteelen waarvan de deuren open en dicht konden; 't
was zoo'n vroolijke student. ‘Waarom zien de bloemen er zoo leelijk uit vandaag?’
vroeg ze weêr en ze liet hem een bouquet zien, die heelemaal verlept was.
‘Weet je wel wat ze schelen?’ zei de student; ‘ze zijn van nacht op een bal geweest
en daarom hangen ze zoo slap met hun hoofdjes.’
‘Maar bloemen kunnen toch niet dansen!’ zei kleine Ida.
‘Jawel,’ zei de student, ‘als het donker is en wij allemaal slapen, dan dansen ze
vroolijk rond, bijna iederen nacht hebben ze bal.’
‘Mogen er geen kinderen meekomen op zoo'n bal?’
‘Ja,’ zei de student, ‘heele kleine madeliefjes en lelietjes van dalen.’
‘Waar dansen de mooiste bloemen?’ vroeg kleine Ida.
‘Je bent immers wel eens buiten de poort geweest, naar dat mooie kasteel, waar
de koning 's zomers woont, en waar die prachtige tuin is, met al die mooie bloemen?
Je hebt toch de zwanen wel gezien, die naar je toe komen zwemmen, als je ze brood
wilt geven? Nu dáár hebben ze bal, geloof dát maar!’
‘Ik ben gisteren met moeder nog naar dien tuin geweest!’ zei Ida. ‘Maar de bladen
waren allemaal van de boomen, en er was geen enkele bloem meer. Waar zijn die
toch heen? Van den zomer waren er zooveel.’
‘Die zijn allemaal binnen in het kasteel,’ zei de student. ‘Zoo gauw als de koning
en zijn heele hofstoet naar de stad verhuisd zijn, loopen de bloemen uit den tuin naar
binnen en dan maken ze pret. Dat moest je eens zien! De twee allermooiste rozen
gaan op den troon zitten, die zijn dan koning en koningin; en al de roode hanekammen
gaan op zij staan en buigen, die zijn de kamerheeren; dan komen de allermooiste
bloemen en dan is er bal. De blauwe violen stellen kleine adelborsten voor, ze dansen
met hyacinthen en krokussen, en die noemen ze “freule”. De tulpen en de groote gele
lelies zijn oude dames, die passen op, dat er netjes gedanst wordt en dat alles ordelijk
toegaat.’
‘Maar,’ vroeg kleine Ida, ‘is er niemand, die de bloemen kwaad doet omdat ze in
het paleis van den koning dansen?’
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‘Er is niemand, die er eigenlijk van weet,’ zei de student. ‘Het gebeurt wel eens, dat
's nacht de oude slotbewaarder komt; die heeft een grooten bos sleutels in zijn hand,
maar zoo gauw als de bloemen die sleutels hooren rammelen, houden ze zich doodstil
en verstoppen zich achter de lange gordijnen en dan steken ze het hoofd er buiten.
“Ik ruik dat er hier bloemen zijn,” zegt dan de oude slotbewaarder, maar hij kan ze
niet zien.’
‘Dat is aardig!’ zei kleine Ida, en ze klapte in haar handen. ‘Maar, kan ik ze ook
niet zien?’
‘Jawel,’ zei de student, ‘denk er maar eens aan, als je weêr daar buiten komt, dat
je door het raam kijkt, dan zal je ze wel zien. Dat heb ik vandaag gedaan; er lag een
lange gele narcis op de canapé, lang uit; ze verbeeldde zich, dat ze een prinses was.’
‘Kunnen de bloemen uit den botanischen tuin daar ook komen? Kunnen ze dien
langen weg gaan?’
‘O, ja zeker!’ zei de student, ‘want als ze willen, kunnen ze vliegen. Je hebt toch
dikwijls die mooie vlinders gezien, roode, gele en witte? Ze zien er bijna uit als
bloemen en dat zijn ze ook geweest. Ze zijn van hun stengels gesprongen, hoog in
de lucht en toen sloegen ze met hun bladen als vleugeltjes, en zoo konden ze vliegen.
En omdat ze goed oppasten, kregen ze verlof om over dag ook te vliegen, ze
behoefden niet meer naar huis, om stil op hun stengel te zitten, en langzamerhand
werden zoo de blaadjes tot heusche vleugeltjes. Dat heb je toch zelf gezien. Maar
het kon toch heel goed zijn, dat de bloemen uit den botanischen tuin nooit op het slot
zijn geweest, of weten dat het daar 's nachts zoo vroolijk toegaat. Nu zal ik je wat
zeggen, dan zal je eens zien hoe verbaasd de botanische professor is; je kent hem
toch wel? hij woont daar op zij. Als je in zijn tuin komt moet je aan een van de
bloemen vertellen, dat er buiten op het slot groot bal is; die zegt het dan aan al de
anderen en dan vliegen ze weg. Als dan de professor in den tuin komt, ziet hij geen
enkele bloem meer, en dan zal hij niet begrijpen waar ze allemaal naar toe zijn.’
‘Maar hoe kan die bloem het aan de anderen vertellen? bloemen kunnen toch niet
praten!’
‘Neen, dat kunnen ze ook eigenlijk niet,’ zei de student, ‘maar dan spelen ze
pantomime! Heb je nooit gezien als 't een beetje waait, dat de bloemen knikken en
hun groene blaadjes bewegen? dat is even duidelijk als spreken.’
‘Kan de professor zoo'n pantomime begrijpen?’ vroeg Ida.
‘Ja, dat kan je denken! Hij kwam eens op een ochtend in zijn tuin, en toen zag hij
een grooten brandnetel die pantomime speelde met zijn blaadjes tegen een mooie
roode anjer. Hij zei: “Je bent zoo lief en zoo mooi en ik houd zooveel van je.” Maar
zoo iets kon de professor niet uitstaan en hij sloeg den brandnetel op zijn bladen,
want dat zijn vingers, en toen brandde
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hij zich, en van dien tijd af heeft hij nooit een brandnetel durven aanraken.’
‘Dat was grappig!’ zei kleine Ida, en ze lachte.
‘Wat maak je dat kind toch wijs!’ zei de deftige notaris, die een visite maakte en
op de canapé zat; hij kon den student niet uitstaan en zat altijd te brommen als hij
hem die grappige, dwaze prentjes zag knippen: dan eens een man, die aan een galg
hing met een hart in zijn handen, omdat hij een hartedief was, en dan weêr een oude
heks, die op een bezemsteel reed en haar man op haar neus had zitten; dat kon de
staatsraad niet hebben en zei dan net als nu: ‘maak dat kind toch niet zulke dingen
wijs, dat is allemaal domme fantasie!’
Maar kleine Ida vond het toch erg prettig wat de student van haar bloemen vertelde
en ze dacht er veel aan. De bloemen lieten hun hoofdjes hangen omdat ze moe waren
van het dansen den heelen nacht; ze waren zeker ziek. Toen nam zij ze meê naar al
haar andere speelgoed, dat bij elkaâr op een aardig klein tafeltje stond, waarvan ook
de la nog vol was met mooiigheden. In et poppenbed lag haar pop Sophie te slapen,
maar kleine Ida zei tegen haar: ‘Je moet maar opstaan, Sophie, en het van nacht maar
met de la doen voor bed, de arme bloemen zijn ziek, en ze moeten in jouw bed liggen,
dan worden ze misschien weêr beter!’ en ze nam de pop op, maar die keek heel
stuursch, en zei geen woord, want ze was kwaad, dat ze niet in haar bed mocht blijven.
Toen legde Ida de bloemen in het poppenbed, trok het dekentje hoog op over ze heen
en zei, dat ze doodstil moesten liggen, dan zou ze water voor hen koken, om ze beter
te maken en dan zouden ze den volgenden ochtend weêr op kunnen staan; en ze deed
de gordijnen van het bedje heelemaal dicht opdat de zon ze niet in hunne oogen zou
schijnen. Den heelen avond moest zij denken aan alles wat de student haar verteld
had, en toen ze zelf naar bed zou gaan, moest ze eerst even achter de gordijnen kijken,
waar haar moeder's mooie bloemen stonden, allemaal tulpen en hyacinthen, en toen
fluisterde zij heel zachtjes: ‘Ik weet het toch wel, jelui moet naar het bal van nacht!’
Maar de bloemen deden of ze er geen woord van verstonden, en verroerden geen
blad, maar kleine Ida wist wat ze wist.
Toen ze in bed was, lag ze er lang over te denken, hoe aardig het nu zou zijn, al
die mooie bloemen daar te zien dansen in het slot van den koning. ‘Zouden mijne
bloemen er heusch bij zijn geweest?’ en toen viel zij in slaap.
Midden in den nacht werd ze wakker, ze had gedroomd van de bloemen en van
den student en van den notaris die hem uitschold en zei, dat hij haar wat wijs wou
maken. Het was heel stil in de slaapkamer; het nachtlichtje brandde en haar vader
en moeder sliepen.
‘Zouden mijne bloemen nu in Sophie's bed liggen?’ zei ze in zichzelf, ‘wat zou
ik dat dol graag weten!’ Ze richtte zich een beetje op en keek naar
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de deur, die op een kier stond, daar binnen waren de bloemen en al haar speelgoed.
Ze luisterde even en toen was het of er in de kamer op de piano gespeeld werd, heel,
heel zachtjes en zoo lief als zij het nog nooit gehoord had. ‘Nu dansen alle bloemen
zeker daar binnen!’ zei ze. ‘O, wat zou ik dat toch graag willen zien!’ Maar ze durfde
niet op te staan want dan zou ze haar vader en moeder wakker maken. ‘Als ze maar
hier binnen wilden komen!’ maar de bloemen kwamen niet, en de muziek speelde
altijd maar door, zoo allerliefst; toen kon ze het niet meer uithouden en ze kroop uit

haar bedje en ging heel zachtjes naar de deur en keek in de kamer. O, wat zag ze
daar iets grappigs! Er brandde geen lamp daar binnen; maar het was er toch heelemaal
licht, de maan scheen door het raam, midden op den vloer! Het was bijna of het dag
was, zóó licht. Alle hyacinthen en tulpen stonden in twee lange rijen op den grond:
er waren er heelemaal geen meer bij het raam, daar stonden de leege potten; op den
vloer dansten alle bloemen netjes met elkaâr in een kring en hielden elkaâr vast bij
de lange groene bladen, als ze rond dansten. Maar voor de piano zat een groote gele
lelie, die Ida heel zeker dien zomer gezien had, want ze wist nog best, dat de student
gezegd had: ‘wat lijkt die op juffrouw Lina!’ maar toen lachten ze hem allemaal uit.
Maar nu vond Ida ook, dat die lange gele bloem op haar leek, en ze deed ook precies
zóó, als ze speelde, met haar lange gele gezicht nu op den éénen kant en dan op den
anderen, en dan knikte ze met
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haar hoofd de maat van de muziek. Niemand lette op kleine Ida. Daar zag ze hoe een
groote blauwe crocus op het tafeltje sprong, waar haar speelgoed stond, en de
gordijnen van het poppenbedje op zij trok. De zieke bloemen lagen daar, maar ze
richtten zich dadelijk op en knikten tegen de anderen, dat ze ook mee wilden dansen.
De oude Notenkraker, die zijn onderlip kwijt was, stond op en boog voor de mooie
bloemen, ze zagen er in 't geheel niet ziek meer uit, ze sprongen rond met de anderen
en hadden groote pret.
Het was op eens of er iets van het tafeltje op den grond viel en toen Ida er naar
keek, zag ze dat de roê op den grond sprong, want hij vond dat hij ook bij de bloemen
hoorde. Hij was ook heel aardig om te zien en bovenin droeg hij een kleine wassen
pop, met precies zoo'n breeden hoed op zijn hoofd als de notaris droeg.
De roê sprong op zijn drie roode houten pootjes midden tusschen de bloemen rond,
en hij stampte heel hard, want hij danste de mazurka, en dien dans kenden de bloemen
niet, want zij waren te licht en konden niet stampen.
De wassen pop op de roê werd op eens groot en lang, zwaaide over de papieren
bloemen heen en riep met een harde stem: ‘Wat maak je dat kind toch wijs; dat is
allemaal domme fantasie,’ en toen leek hij precies op den notaris met den breeden
hoed, net zoo geel en nijdassig zag hij er uit. Maar de papieren bloemen sloegen hem
tegen zijn dunne beentjes, en toen schrompelde hij weêr in elkaar en werd een heel
klein wassen poppetje. Wat was dat gek! kleine Ida werd slap van 't lachen. De roê
bleef maar doordansen en de notaris moest meê, of hij zich groot en lang maakte of
dat hij het kleine gele poppetje bleef met den grooten zwarten hoed, dat hielp hem
allemaal niets. Toen deden de andere bloemen een goed woord voor hem, vooral
degenen, die in het poppenbed gelegen hadden, en toen hield de roê eindelijk op. Op
hetzelfde oogenblik werd er ook heel hard geklopt tegen de la waar Ida's pop in lag
met nog een heelen boel ander speelgoed. Notenkraker liep naar den rand van de
tafel, ging plat op zijn buik liggen en kon toen de la een klein eindje opentrekken.
Sophie richtte zich op en keek heel verwonderd rond.
‘Er schijnt hier bal te zijn, waarom heeft niemand mij dat gezegd?’
‘Wilt u met mij dansen?’ vroeg Notenkraker.
‘Ja, jij bent een mooie om mee te dansen,’ zei ze en meteen draaide ze hem den
rug toe. Toen ging zij op de la zitten en dacht, dat zeker een van de bloemen haar
zou komen engageeren, maar er kwam niemand, toen hoestte ze eens: ‘hm, hm, hm!’
maar er kwam toch niemand. Notenkraker danste heel alléén en dat deed hij in 't
geheel zoo slecht niet.
Toen geen van de bloemen Sophie scheen op te merken, liet ze zich van de la op
den grond vallen, met een harde bons: en toen kwamen alle bloemen in eens aanloopen
en om haar heen staan, en ze vroegen of zij zich

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

13

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

14
niet bezeerd had, en waren allerliefst voor haar, vooral degenen die in haar bed hadden
gelegen. Maar ze had zich in 't geheel geen pijn gedaan en al Ida's bloemen bedankten
haar voor het heerlijke bed, en ze hielden zooveel van haar en namen haar meê naar
't midden van den vloer waar de maan scheen, en daar dansten ze met haar, en al de
andere bloemen gingen in een kring om haar heen staan, en toen was Sophie in haar
schik en zei dat ze haar bed wel mochten houden, want dat het haar niets kon schelen
om in de la te liggen.
Maar de bloemen zeiden: ‘Het is heel vriendelijk van u, maar zoo lang leven wij
niet meer, morgen zijn wij allemaal dood; maar u moet aan kleine Ida zeggen, dat
ze ons moet begraven in den tuin waar de kanarievogel ligt, dan komen wij in den
zomer weêr op en dan worden wij nog veel mooier dan nu!’
‘Neen, jelui moet niet doodgaan!’ zei Sophie en toen kuste zij de bloemen, en op
hetzelfde oogenblik gingen de deuren van de zaal open, en een heele menigte prachtige
bloemen kwamen binnen dansen. Ida kon volstrekt niet begrijpen waar zij van daan
kwamen; het waren zeker al de bloemen van het kasteel van den koning. Het allereerst
kwamen twee prachtige rozen; die hadden gouden kroontjes op; het waren de koning
en de koningin; toen kwamen de beelderigste anjers en violieren, en groetten naar
alle kanten.
Er was ook muziek bij, groote papavers en pioenen bliezen in erwteschillen, tot
ze er vuurrood van waren.
De blauwe klokjes en de kleine witte sneeuwklokjes klingelden of ze schelletjes
aan hadden. Het was vroolijke muziek. Toen kwamen er nog allerlei andere bloemen,
en allemaal dansten ze: blauwe violen, en roode madeliefjes en lelietjes van dalen.
En alle bloemen kusten elkaâr; 't was allerliefst om te zien.
Eindelijk zeiden de bloemen elkaâr goeden nacht en kleine Ida kroop ook weêr in
haar bedje en droomde van alles wat zij gezien had.
Toen ze den volgenden morgen opkwam, liep ze dadelijk naar haar tafeltje om te
zien of de bloemen er nog waren; ze trok het gordijn van het poppenledikant op zij,
ja, daar lagen ze nog allemaal, maar ze waren heelemaal verwelkt, veel meer dan
den vorigen dag. Sophie lag nog in de la, juist zooals ze haar gelegd had; ze zag er
erg slaperig uit.
‘Weet je nog, wat je me zeggen zoudt?’ vroeg kleine Ida, maar Sophie keek heel
dom en zei geen woord.
Toen nam ze een kartonnen doos waar aardige vogeltjes op geteekend waren en
deed die open. ‘Dat zal jelui doodkistje zijn!’ zei ze, ‘en als de Noorsche neefjes
komen, dan zullen ze meêgaan om jelui te begraven in den tuin, dan groeien jelui
als het zomer wordt weêr op en misschien nog wel veel mooier dan je geweest bent!’
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De Noorsche neefjes waren twee flinke jongens, Jonas en Adolf; hun vader had hun
juist ieder een nieuwen boog gegeven, en dien brachten ze nu meê om ze Ida te laten
zien. Ze vertelde van de arme bloemen die dood waren en toen mochten zij ze gaan
begraven. De beide jongens liepen voorop met den boog over den schouder, en dan
kwam Ida met de doode bloemen in de mooie doos. In den tuin werd een grafje
gegraven; Ida kuste de bloemen eerst en zette ze toen met de doos in den kuil, en
Adolf en Jonas schoten met hunne bogen over het graf, want ze hadden geen geweren
of kanonnen.
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ER WAREN EENS TWEE MANNEN IN EEN STAD DIE ALLEBEI DENZELFDEN NAAM
HADDEN

Kleine Klaus en Groote Klaus
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ER waren eens twee mannen in een stad die allebei denzelfden naam hadden, allebei
heetten zij Klaus; maar de een had vier paarden en de andere had maar één enkel
paard. En om ze nu van elkander te onderscheiden noemde men dengeen, die vier
paarden had ‘groote Klaus’ en dien met het ééne paard ‘kleine Klaus’.
Luister nu eens wat er met die twee gebeurde, want het is eene ware geschiedenis.
De heele week moest kleine Klaus ploegen voor grootgin Klaus en hem zijn eene
paard leenen; en dan hielp groote Klaus hem weer met zijn vier paarden, maar dat
was maar ééns in de week, alléén Zondags.
Hoera! wat klapte die kleine Klaus met zijn zweep over al zijn vijf paarden, want
het was zoo goed of het allemaal zijn paarden waren dien éénen dag. De zon scheen
zoo vroolijk, en al de kerkklokken luidden, en de menschen gingen in hun mooiste
pakjes met hun psalmboek onder den arm, om den dominé te hooren preêken, en ze
keken naar kleinen Klaus die met vijf paarden ploegde, en hij was zoo vergenoegd,
dat hij weêr met zijn zweep klapte en riep: ‘huup! allemaal mijn paarden!’
‘Dat mag je niet zeggen,’ zei groote Klaus, ‘want er is maar één paard van jou.’
Maar toen er weêr kerkgangers voorbij kwamen, vergat kleine Klaus, dat hij het
niet zeggen mocht, en riep weêr: ‘huup! allemaal mijn paarden!’
‘Nu verzoek ik je dat toch te laten,’ zei groote Klaus, ‘want als je het nog eens
zegt, sla ik jouw paard voor zijn kop, dat hij dood neêrvalt en dan is het er mee uit.’
‘Ik zal het heusch niet meer zeggen,’ zei kleine Klaus, maar toen er
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menschen voorbij kwamen en hem goeden dag knikten, voelde hij zich weêr zoo
vergenoegd, en hij vond dat het toch zóó kranig stond, dat hij vijf paarden had om
zijn land mee te ploegen, dat hij weêr met zijn zweep klapte en riep: ‘huup! allemaal
mijn paarden!’
‘Huup! daar gaan je paarden!’ zei groote Klaus en hij nam zijn knuppel en sloeg
het eenige paard van kleinen Klaus op zijn kop, dat het neêrviel, en zoo dood was
als een pier.
‘Ach nu heb ik heelemaal geen paard meer!’ zei kleine Klaus en hij begon te huilen.
Toen slachtte hij het paard, vilde het en hing de huid goed in den wind om te drogen.
Daarna deed hij ze in een zak, nam dien op zijn rug en ging naar de stad om ze te
verkoopen. Het was een heel eind ver, en de weg liep door een groot bosch; het werd
een verschrikkelijk boos weêr en hij verdwaalde, en toen hij weêr op den goeden
weg kwam, was het avond geworden. Toen was het te ver om nog naar de stad te
komen en thuiskomen kon hij vóór den nacht ook niet meer.
Op zij van den weg lag een groote boerderij, de luiken waren dicht, maar het licht
scheen toch naar buiten door de bovenramen. ‘Daar zal ik van nacht wel mogen
blijven,’ dacht kleine Klaus en hij klopte aan de deur.
De boerin deed open, maar toen zij hoorde wat hij verlangde, zei ze, dat hij maar
weer weg moest gaan, haar man was niet thuis en zij liet geen vreemden binnen.
‘Ja, dan zal ik maar buiten moeten slapen,’ zei kleine Klaus en de boerin deed de
deur voor zijn neus dicht.
Er stond een groote hooiberg dicht bij het huis en tusschen dien hooiberg en het
huis was een klein afdakje.
‘Daar kon ik gaan liggen,’ zei kleine Klaus, ‘dat is een prachtig bed, de ooievaar
zal wel niet naar beneden komen vliegen, om mij in de beenen te bijten.’
Er stond namelijk een levende ooievaar op het dak, die daar zijn nest had. En zoo
kroop kleine Klaus op het afdakje en wendde en keerde zich tot hij goed lag. De
luiken sloten de ramen niet tot boven toe, zoodat hij heel goed in de kamer kon zien.
Daar stond een groote tafel gedekt met wijn en vleesch en de prachtigste visch; de
boerin en de koster zaten aan tafel en anders niemand; zij schonk hem in en de koster
zat duchtig achter de visch, want dat was iets waar hij dol van hield.
‘Jongens! als ik dáár eens van mee kon smullen!’ dacht kleine Klaus, en hij drukte
zijn hoofd tegen het glas. Wat een kostelijke taart stond daar ook! Nu hoor, dáár
hadden ze feest!
Toen kwam er iemand te paard den straatweg af rijden, naar het huis toe.
Dat was de man van de boerin, die thuis kwam.
Het was een beste man, maar hij had een vreemde ziekte: hij kon geen kosters
uitstaan; als hij een koster zag werd hij dol en razend. Daarom was
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de koster ook naar binnen gegaan om de vrouw goeden dag te zeggen, toen hij wist
dat de man niet thuis was, en die goede vrouw zette hem het lekkerste eten voor, dat
zij in huis had.
Toen ze nu haar man hoorde thuis komen, schrikte ze geweldig en zei tegen den
k o s t e r d a t hij maar gauw in de groote l e ê g e k i s t m o e s t k r u i pen, die tegen
d e n m u u r stond, en hij deed dat ook, want hij wist dat de boer geen kosters kon
zien. De vrouw stopte gauw al het lekkere eten en den wijn in den bakoven, want als
haar man het gezien had, zou hij zeker gevraagd hebben wat dat beduidde.
‘Och Heer!’ zuchtte kleine Klaus toen hij al die lekkernijen zag verdwijnen.
‘Is er iemand

daar bov e n ?’ v r o e g de boer en hij keek naar den kantwaar kleine Klaus lag.
‘Waarom lig je daar? kom liever naar beneden in de kamer.’ Toen vertelde kleine
Klaus hoe hij verdwaald was, en vroeg o f h i j d e n n a c h t d a a r blijven mocht.
‘Wel zeker!’ z e i d e b o e r , ‘maar e e r s t m o e t e n w i j eens zien, dat w i j w a t
i n de maag krijgen.’
D e v r o u w w a s h e e l v r i e n d e l i j k tegen allebei, dekte de tafel en zette
er een groote schotel brij op. De boer had honger en at er smakelijk van, maar kleine
Klaus moest altijd maar denken aan al dat heerlijke vleesch en de visch en de taart,
die hij wist dat in den oven stonden.
Onder de tafel lag de zak met zijn paardehuid, want ge weet, dat hij van huis was
gegaan, omdat hij die in de stad wilde verkoopen. De brij wilde
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hem maar in 't geheel niet smaken, en toen trapte hij met zijn voet op den zak, dat
de droge huid hard kraakte.
‘Stil!’ zei kleine Klaus tegen den zak, maar tegelijk trapte hij er weêr op, dat de
huid nog harder kraakte dan den eersten keer.
‘Wat is dat?’ zei de boer, ‘wat heb je in dien zak?’
‘O, dat is een toovenaar,’ zei kleine Klaus, ‘hij zegt, dat wij geen brij moeten eten,
want dat hij den oven vol gehekst heeft met vleesch en visch en taart.’
‘Nou nog mooier,’ zei de boer, en sprong op naar den oven; daar stond al het
lekkere eten, dat de vrouw verstopt had, maar hij geloofde dat de toovenaar in de
zak het voor hem gehekst had.
De vrouw durfde niets zeggen, maar zette dadelijk het eten op tafel en toen smulden
ze heerlijk van vleesch, visch en taart. Dadelijk trapte kleine Klaus weêr op den zak
en de huid kraakte.
‘Wat zegt hij nu?’ vroeg de boer.
‘Hij zegt,’ zei kleine Klaus, ‘dat hij ook drie flesschen wijn voor ons gehekst heeft,
ze staan ook in den oven.’ Nu moest de vrouw den wijn, dien ze daar verstopt had,
ook voor den dag halen, en de boer dronk en werd vroolijk; zóó'n toovenaar als kleine
Klaus daar in dien zak had, woû hij dan maar deksels graag ook hebben.
‘Kan hij den duivel ook voor den dag heksen?’ vroeg de boer. ‘Die wou ik wel
eens zien, want ik ben nu vroolijk.’
‘Ja,’ zei kleine Klaus, ‘mijn toovenaar kan alles wat ik wil; is 't niet waar?’ en hij
trapte op den zak dat het kraakte.
‘Hoor je wel, hij zegt “ja?” Maar de duivel is zoo leelijk, dat het de moeite niet
waard is er naar te kijken.’
‘O, ik ben in 't geheel niet bang; hoe zou hij er wel uitzien?’
‘Ja, hij lijkt sprekend op een koster.’
‘Hu,’ zei de boer, ‘dat 's leelijk! je moet weten, dat ik het gezicht van een koster
niet verdragen kan! Maar, dat doet er niet toe; ik weet nu toch, dat het de duivel is
en dan zal ik er mij wel beter in kunnen schikken: Ik heb nu courage, maar hij moet
niet te dicht bij komen.’
‘Ik zal het even mijn toovenaar vragen,’ zei kleine Klaus, en hij trapte op den zak
en hield er zijn oor bij.
‘Wat zegt hij?’
‘Hij zegt, dat je de kist moet open maken, die daar in den hoek staat, dan zul je
den duivel zien zitten koekeloeren, maar je moet het deksel goed vasthouden, dat hij
niet ontsnapt.’
‘Wil je me helpen, het vast te houden?’ zei de boer en hij ging naar de kist waar
de vrouw den heuschen koster in gestopt had en die daar zat te zweeten van angst.
De boer lichtte even heel voorzichtig het deksel op en keek er onder: ‘Hu!’ schreeuwde
hij en sprong gauw terug. ‘Ja, nu heb ik
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hem gezien, hij zag er precies uit als onze koster! dat was griezelig.’
Daar moest eens op gedronken worden, en zoo dronken zij tot diep in den nacht.
‘Die toovenaar moet je mij verkoopen,’ zei de boer, ‘je kunt er net zooveel voor
vragen als je hebben wilt: Ik geef je er wel een schepel zilver voor.’
‘Neen,’ zei kleine Klaus, ‘dat kan ik niet doen, denk eens wat een voordeel ik van
zoo'n toovenaar heb!’
‘Och, ik wou hem zoo alle meugens graag hebben,’ zei de boer en bleef aanhouden.
‘Ja,’ zei kleine Klaus eindelijk, ‘je bent zoo vriendelijk geweest mij nachtverblijf
te geven, en daarom zal ik het maar doen. Je kunt den toovenaar krijgen voor een
schepel zilver, maar de schepel moet boordevol zijn.’
‘Dat zul je hebben,’ zei de boer, ‘maar die kist moet je ook meenemen, ik wil haar
geen uur langer in huis hebben; je kunt niet weten of hij er soms nog inzit.’
Kleine Klaus gaf den boer zijn zak met de droge huid en hij kreeg een heel schepel
zilver boordevol. En de boer gaf hem ook nog een groote handkar om de kist en het
geld mee te vervoeren.
‘Adjuus,’ zei kleine Klaus en hij reed weg met het geld en met de groote kist waar
de koster nog inzat.
Langs den anderen kant van het bosch liep een breede diepe rivier, de stroom was
zóó sterk, dat men er haast niet tegen op kon zwemmen; een mooie, nieuwe brug
was er over gelegd, daar bleef kleine Klaus middenop staan en zei hardop, dat de
koster in de kist het hooren kon: ‘Wat doe ik die malle kist toch mee te sleepen? Zij
is zoo zwaar of zij vol steenen zit, het begint mij te vervelen haar langer mee te
zeulen; ik zal haar maar in 't water gooien, als zij naar huis drijft is 't goed en doet
zij 't niet is 't ook goed.’
En hij begon de kist aan één kant op te lichten alsof hij haar in 't water wou laten
vallen.
‘Niet doen!’ riep de koster in de kist; ‘laat mij er eerst uitkomen.’
‘Hu!’ zei kleine Klaus en deed of hij erg bang was. ‘Hij zit er nog in! dan moet
hij maar dadelijk in 't water, dat hij verdrinkt.’
‘O, neen, neen!’ riep de koster, ‘ik zal je een heel schepel zilver geven als je het
niet doet.’
‘Ja, dat is wat anders,’ zei kleine Klaus, en hij maakte de kist open. De koster
kroop er dadelijk uit, en gaf een stoot tegen de leege kist, zoodat die in 't water viel;
maar kleinen Klaus nam hij mee naar huis en gaf hem een schepel vol zilver; één
had deze er al van den boer gekregen en nu had hij zijn heele kar vol geld.
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‘Ziezoo, dat paard heb ik goed betaald gekregen,’ zei kleine Klaus, toen hij weer
thuis was, en hij gooide al zijn geld op een grooten hoop bij elkaâr midden op den
vloer. ‘Wat zal groote Klaus nijdig zijn, als hij hoort hoe rijk ik geworden ben van
mijn eene paard; maar ik zal het hem toch niet in eens zeggen.’
Toen stuurde hij een jongen naar grooten Klaus om een schepelmaat ter leen te
vragen.
‘Wat zal hij dáár nu meê moeten doen?’ dacht groote Klaus, en hij smeerde teer
onder aan den bodem, dat er wat aan zou blijven kleven, van hetgeen gemeten werd;
en dat gebeurde ook, want toen hij de schepelmaat terug kreeg, zaten er drie nieuwe
tienstuiverstukjes aan.
‘Wa's dat?’ zei groote Klaus, en hij liep dadelijk naar den kleinen: ‘Waar heb jij
al dat geld vandaan?’ - ‘O, dat heb ik voor mijn paardehuid gekregen; die heb ik van
avond verkocht.’
‘Nou dat's goed betaald!’ zei groote Klaus, liep naar huis, nam zijn bijl, sloeg al
zijn vier paarden voor den kop, trok ze de huid af, en reed er mee naar de stad.
‘Huiden, huiden, wie koopt er huiden!’ riep hij door de straten.
Alle schoenmakers en alle looiers kwamen uitgeloopen en vroegen wat hij er voor
hebben moest.
‘Een schepel zilver voor 't stuk,’ zei groote Klaus.
‘Ben je gek!’ zeiden ze allemaal, ‘denk je, dat wij het geld bij schepels hebben?’
‘Huiden, huiden, wie koopt er huiden?’ riep hij weêr, maar ieder, die hem vroeg
wat ze kostten, antwoordde hij: ‘Een schepel zilver.’
‘Hij houdt ons voor den gek,’ zeiden ze allemaal, en de schoenmakers namen hun
spanriemen en de looiers hun schootsvellen, en ze begonnen grooten Klaus af te
ranselen.
‘Huiden, huiden!’ riepen ze hem na, ‘ja, we zullen je een huid geven, met rooie
strepen; de stad uit met hem!’ en groote Klaus moest beenen maken, want zóó'n pak
slaag had hij van zijn leven nog niet gehad.
‘Dat zal ik kleinen Klaus betaald zetten,’ zei hij toen hij thuis kwam: ‘doodslaan
zal ik hem!’
Maar bij kleinen Klaus was juist de oude grootmoeder gestorven; zij was altijd
heel leelijk tegen hem geweest, maar hij was toch erg bedroefd; en hij nam de oude
doode ziel op en legde ze in zijn warme bed; daar zou ze misschien weêr levend
worden, ze mocht er den heelen nacht blijven liggen, hij zou wel in een hoek slapen
op een stoel, dat had hij wel meer gedaan.
Toen hij daar nu 's nachts zat, ging de deur open en groote Klaus kwam binnen
met zijn bijl; hij wist waar het bed van kleinen Klaus was, liep er naar toe en sloeg
de doode grootmoeder op het hoofd, want hij dacht dat het kleine Klaus was.
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‘Ziezoo!’ zei hij, ‘nu zul je me niet meer voor den gek houden!’ en toen ging hij
weer naar huis.
‘Dat is toch een leelijke, gemeene kerel,’ zei kleine Klaus; ‘nu wou hij mij
doodslaan; gelukkig voor de oude grootmoeder dat ze al dood was, want ze zou er
niet levend afgekomen zijn.’
Hij trok zijn oude grootmoeder haar zondagsche kleeren aan, leende een paard
van zijn buurman, spande dat voor zijn wagen en zette zijn grootje op de achterste
bank, zóó, dat ze niet om kon vallen bij het rijden; en toen ging het er op los door
het bosch. Toen de zon opging, waren ze bij een groote herberg; en daar hield kleine
Klaus stil en ging naar binnen om wat te gebruiken. De kastelein had een heeleboel
geld, en hij was ook een goede man, maar zoo opvliegend of hij vol buskruit zat.
‘Goeie morgen!’ zei hij tegen kleinen Klaus, ‘je bent er al vroeg bij met je
zondagsche pak!’
‘Ja,’ zei kleine Klaus: ‘ik moet naar stad met mijn oude grootmoeder; ze zit buiten
in den wagen, ik kon ze niet mee naar binnen krijgen. Zou je haar ook even een glas
bier willen brengen? maar je moet een beetje hard praten, want ze kan niet best
hooren.’
‘Goed hoor, ik zal 't doen!’ zei de kastelein, en hij schonk een groot glas bier in
en ging daarmee naar de doode grootmoeder, die in den wagen was neergezet.
‘Hier is een glas bier van je kleinzoon!’ zei de kastelein, maar de doode vrouw
antwoordde niet en zat heel stil.
‘Hoor je niet!’ riep de kastelein zoo hard hij kon: ‘hier is een glas bier van je
kleinzoon!’
Nog eens riep hij hetzelfde en toen nog eens, maar toen ze geen vin verroerde,
werd hij kwaad en smeet haar het glas in haar gezicht, dat het bier over haar neus
liep en zij achterover in den wagen viel; want ze was alleen maar neergezet, niet
gebonden.
‘Jou leelijkerd!’ riep kleine Klaus, die naar buiten kwam springen en den kastelein
in de borst greep: ‘Nu heb je mijn grootmoeder dood geslagen, kijk maar, er is een
groot gat in haar voorhoofd.’
‘Het was een ongeluk, het was een ongeluk!’ riep de kastelein en wrong zijn
handen; ‘het komt allemaal, omdat ik zoo driftig ben. Lieve, kleine Klaus, ik wil je
een schepel vol zilver geven en je grootmoeder laten begraven of het mijn eigen was,
maar houd het dan asjeblieft stil want anders slaan ze mijn hoofd af en dat is zoo
onpleizierig!’
Zoo kreeg kleine Klaus een schepel vol zilver en de kastelein begroef zijn
grootmoeder of het zijn eigen was.
Toen nu kleine Klaus met al zijn geld thuis kwam, stuurde hij dadelijk zijn jongen
naar grooten Klaus om een schepelmaat ter leen te vragen.
‘Wat is dat nu?’ zei groote Klaus, ‘heb ik hem niet doodgeslagen? dat
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moet ik toch zelf eens gaan zien!’ en zoo ging hij met zijn schepelmaat naar kleinen
Klaus.
‘Waar haal je toch al dat geld vandaan?’ vroeg hij en zette groote oogen op, toen
hij alles zag, wat er nog bij gekomen was.
‘Je hebt mijn grootmoeder doodgeslagen in plaats van mij!’ zei kleine Klaus, ‘die
heb ik toen verkocht voor een schepel zilver.’
‘Dat 's ook goed betaald!’ zei groote Klaus, liep dadelijk naar huis, nam zijn bijl
en sloeg zijn oude grootmoeder dood; toen legde hij haar in den wagen, reed naar
een apotheker in de stad en vroeg of hij een dood mensch woû koopen.
‘Wie is het en hoe kom je er aan?’ vroeg de apotheker.
‘Dat is mijn grootmoeder!’ zei groote Klaus, ‘ik heb haar doodgeslagen voor een
schepel geld.’
‘God bewaar me!’ zei de apotheker, ‘je praat jezelf voorbij; zeg toch zoo iets niet,
je zoudt er je hoofd bij inschieten!’ En nu vertelde hij hem eens goed, wat
verschrikkelijk kwaad hij gedaan had, en wat voor een slecht mensch hij was en dat
hij er voor gestraft moest worden. Toen werd groote Klaus zóó bang dat hij in eens
van de apotheek in den wagen sprong, er met de zweep op los sloeg en naar huis
reed. De apotheker en alle menschen hielden hem voor niet goed bij 't hoofd en
daarom lieten ze hem maar loopen.
‘Dat zal ik je betaald zetten, kleine Klaus, dat zet ik je betaald!’ zei groote Klaus
toen hij op den straatweg was, en zoo gauw als hij thuis kwam, nam hij den grootsten
zak, dien hij vinden kon, ging er meê naar kleinen Klaus, en zei: ‘Nu heb je mij weer
beet gehad! Eerst heb ik mijn paarden doodgeslagen en toen mijn oude grootmoeder,
en dat is allemaal jouw schuld, maar nu is 't voor 't laatst geweest!’ en hij pakte den
kleinen Klaus beet en stopte hem in den zak, nam hem op zijn rug en riep: ‘nu ga ik
je verdrinken!’ Het was een heel eind naar de rivier en kleine Klaus was niet licht.
De weg liep vlak langs de kerk; het orgel speelde en ze zongen zoo mooi daar binnen;
toen zette groote Klaus zijn zak met kleinen Klaus er in bij de kerkdeur en dacht, dat
het wel goed zou zijn als hij eerst een psalm ging hooren, voor hij verder ging; kleine
Klaus kon er toch niet uit en alle menschen waren in de kerk; en zoo ging hij naar
binnen.
‘Och ja! och ja!’ zuchtte kleine Klaus in den zak; hij draaide zich om en om, maar
het was hem niet mogelijk het touw los te krijgen; juist kwam een oude veehoeder
met krijtwit haar en geleund op een langen stok voorbij; hij dreef een groote kudde
stieren en koeien voor zich uit, die tegen den zak aanliepen, zoodat hij omkantelde.
‘Och, ja!’ zuchtte kleine Klaus, ‘ik ben nog zoo jong en nu moet ik naar den hemel!’
‘En ik ouwe stakker,’ zei de veehoeder, ‘ik ben al zoo oud en kan er maar niet
komen.’
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‘Doe dan den zak open en kruip er in mijn plaats in,’ riep kleine Klaus, ‘dan ga je
dadelijk naar den hemel.’
‘Dat wil ik wat graag!’ zei de veehoeder en maakte den zak open; in een wip was
kleine Klaus er uit.
‘Wil jij op de beesten passen?’ zei de oude man en kroop in den zak; kleine Klaus
bond hem dicht en ging toen met alle koeien en stieren op weg.
Een tijdje daarna kwam groote Klaus uit de kerk, en nam den zak weêr op zijn
rug; hij vond wel, dat hij een boel lichter was geworden, want de veehoeder was niet
half zoo zwaar als kleine Klaus; maar hij dacht: ‘Dat komt zeker omdat ik een psalm
gehoord heb!’ Zoo ging hij naar de rivier, die breed was en diep, en gooide er den
zak met den ouden veehoeder in. ‘Ziezoo!’ riep hij hem achterna, want hij dacht, dat
het kleine Klaus was. ‘Nu zul je me niet meer voor den gek houden!’
Toen ging hij naar huis; maar toen hij aan een kruisweg kwam, zag hij kleinen
Klaus, die al zijn vee voor zich uitdreef.
‘Wa's dat!’ zei groote Klaus; ‘heb ik je niet verdronken?’
‘Ja zeker!’ zei kleine Klaus, ‘je hebt mij immers een klein half uur geleden in de
rivier gegooid.’
‘Maar waar heb je al dat prachtige vee vandaan?’ vroeg groote Klaus.
‘Dat is zeevee!’ zei kleine Klaus, ‘ik zal je de heele geschiedenis vertellen en ik
dank je nog wel, dat je mij verdronken hebt want nu ben ik er bovenop; geloof maar
dat ik rijk ben. Wat was ik bang, toen ik in dien zak zat en jij mij boven van de brug
af in het koude water gooide, de wind floot mij om de ooren. Ik ging recht naar den
grond, maar ik stootte mij niet, want beneden groeide het prachtigste, zachte, lange
gras. Daar viel ik op en dadelijk ging de zak open en er stond een heerlijk mooie
jonkvrouw voor me, in een krijtwit kleed en met een groenen krans in het natte haar;
zij nam mij bij de hand en zei: “Ben je daar, kleine Klaus? Daar heb je vast wat vee
om mee te beginnen, een mijl verder op den weg staat nog een heele kudde, die ik
je geven wil.” Nu zag ik dat de rivier een breede straatweg was voor de zeebewoners.
Onder op den bodem reden en liepen ze, van de zee af het land in, heelemaal tot waar
de rivier begint. Het was er zoo mooi, met bloemen en al dat frissche gras en de
visschen zwommen langs je heen, zooals hier de vogels je voorbij vliegen. En wat
een mooie menschen waren dat! en zulk prachtig vee!’
‘Maar waarom ben je dan zoo gauw weer naar boven gegaan?’ vroeg groote Klaus,
‘dat had ik niet gedaan als het daar beneden zoo mooi was!’
‘Ja,’ zei kleine Klaus, ‘dat is nu juist zoo slim van mij; je hebt gehoord dat ik je
vertelde, dat dat zeemeisje zei, dat er een mijl verder op den weg - en met den weg
meende ze de rivier, want ergens anders kan ze niet komen - nog een heele kudde
stond; maar ik dacht bij mijzelf: ‘Ik weet dat de rivier bochten maakt, dan links en
dan rechts, dan kan men er een boel
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gauwer komen als men over land gaat en weêr schuin op de rivier toeloopt, daarmeê
win ik een halve mijl uit en ben eerder bij mijn zeekoeien!’
‘Nou, jij bent een gelukkig man!’ zei groote Klaus; ‘geloof je, dat ik ook zeevee
krijg, als ik op den bodem van de rivier kom?’
‘Ja, dat denk ik wel!’ zei kleine Klaus. ‘Maar ik kan je niet heelemaal in den zak
naar de rivier dragen, daar ben je mij te zwaar voor; als je er heen wilt loopen en
dáár in den zak kruipen, zal ik je er met het grootste genoegen ingooien.’
‘Als je blieft!’ zei groote Klaus, ‘maar als ik geen zeevee krijg als ik beneden kom,
dan zal ik je een verschrikkelijk pak slaag geven.’
‘O, neen, doe dat asjeblieft niet!’ en zoo gingen ze naar de rivier. Toen het vee,
dat dorst had, het water zag, liepen ze er hard naar toe om te drinken.
‘Kijk, wat loopen ze!’ zei kleine Klaus, ‘ze verlangen weer beneden te komen.’
‘Ja, help mij nu maar eerst,’ zei groote Klaus, ‘anders krijg je slaag!’ en hij kroop
in den grooten zak die over den rug van een van de beesten had gelegen. ‘Leg er een
steen in, want ik ben bang, dat ik anders misschien niet zink,’ zei groote Klaus.
‘Dat zal wel gaan!’ zei kleine Klaus, maar hij lei toch een grooten steen in den
zak, bond het touw stevig vast, en gaf hem een duw: Plomp, daar lag groote Klaus
midden in 't water en ging in eens naar beneden.
‘Ik ben bang, dat hij het vee niet zal vinden!’ zei kleine Klaus, en hij ging met het
zijne naar huis.
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[Hoe de storm de uithangborden verhing]

IN DEN OUDEN TIJD TOEN GROOTVADER NOG KLEIN WAS
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IN den ouden tijd toen grootvader nog klein was en in een rood buisje liep, met een
roode broek, een sjerp om en een veêr op zijn muts, want zóó liepen toen de kinderen
als ze op zijn Zondag's waren, toen was er een heele boel anders dan nu, en op straat
was er dikwijls heel wat moois te zien, dat wij nu nooit meer te zien krijgen omdat
het ouderwets is geworden en daarom afgeschaft.
Maar grootvader kon er allersmakelijkst van vertellen.
Daar had je bijvoorbeeld, het verhangen van de uithangborden, als er van gildehuis
verwisseld werd. Bij de schoenmakers was dat vooral een heel
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mooi feest. Hun zijden banier wapperde; er was een groote laars op geschilderd en
een adelaar met twee koppen. De jongste gezellen droegen den welkomstbeker en
de kist, en aan hun mouwen wapperden roode en witte linten. De anderen liepen met
getrokken degens met een citroen op de punt. Zij gingen met volle muziek; maar het
mooiste van de instrumenten was de ‘Vogel’ zooals grootvader hem noemde, een
lange stang met bovenaan een halve maan en alle mogelijke soort van tingeltangel,
echte Turksche muziek. Hij werd hoog opgehouden en heên en weêr gezwaaid en
het tingelde en klingelde, en de zon scheen in al dat goud, zilver en koper, dat je
ooren en oogen er pijn van deden. Vooraan liep Harlekijn; zijn pak was aan elkaâr
genaaid van allerlei gekleurde lappen; zijn gezicht was zwart gemaakt en hij had
schelletjes op zijn hoofd als een arrepaard. Hij sloeg naar de menschen met zijn
zweep; die klapte wel maar deed geen pijn. De menschen drongen elkaâr op, vooruit
en achteruit, jongens en meisjes struikelden over hun eigen beenen, soms tot in de
goot; oude juffrouwen duwden met hunne ellebogen links en rechts, keken zuur en
scholden. Er waren er ook die lachten en er werd gebabbeld en gepraat en de menschen
zaten op de trappen, in de ramen en op het dak. De zon scheen, en ze kregen ook wel
eens regen maar dat was weêr goed voor den landman, en als ze eens flink nat werden,
dan was dat een weldaad voor het land.
O, wat kòn grootvader vertellen! Hij had als kleine jongen al die pracht op zijn
allermooist gezien. De oudste gezel hield een toespraak van af de stellage waar het
uithangbord werd gehangen, en de toespraak was in verzen alsof hij gedicht was en
dat was hij ook, want met hun drieën waren zij er aan bezig geweest, en eerst hadden
zij een heelen boel punch gedronken om het erg mooi te krijgen. En de menschen
riepen ‘hoera!’ voor de toespraak, maar zij riepen nog harder ‘hoera’ om Harlekijn
toen die op de stellage kwam en hem nadeed. Hij speelde zoo aardig voor nar en
dronk bier uit een jeneverglas, en toen gooide hij het glas onder de menschen, die
het opvingen in de lucht. Grootvader had zoo'n glas, dat had de stukadoor opgevangen
en hem cadeau gegeven. Het was een heel jolig feest. En het uithangbord werd, mooi
met bloemen en groen versierd, aan het nieuwe gildehuis gehangen.
Zoo'n pracht vergeet je nooit, hoe oud je ook wordt, zei grootvader, en hij vergat
het ook nooit, hoewel hij naderhand nog veel meer moois gezien had, en er van
vertelde ook. Maar het álleraardigste was hem te hooren vertellen hoe de
uithangborden werden verhangen in de groote stad.
Daar ging hij met zijn ouders naar toe, toen hij nog een jongen was; hij had de
grootste stad van het land vóór dien tijd nog nooit gezien. Er waren zóóveel menschen
op straat, dat hij dacht, dat er een uithangbord verhangen moest worden, en er waren
er daar heel wat om te verhangen ook. Men zou wel honderd kamers met schilderijen
hebben kunnen vullen, als ze in plaats van buiten, binnen hingen. Zoo waren bij den
kleermaker allerlei
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soort van kleeren afgeschilderd, hij kon de menschen omwerken van grof tot fijn;
op het uithangbord van de sigarenmakers stonden de allerliefste kleine jongetjes met
een sigaar in hun mond, juist zooals het in werkelijkheid gebeurt; er waren ook
uithangborden met boter en gerookte bokking er op, en ook met doodkisten en
dominees' befjes, en op sommige stonden opschriften ook. Je had wel een heelen
dag de straat op en neêr kunnen loopen als je al die uithangborden goed wou zien,
en dan wist je meteen welke menschen er woonden, en het is zoo goed en leerrijk
zei grootvader, in een groote stad te weten, wie er alzoo woont.
Maar dat met de uithangborden gebeurde juist toen grootvader in de stad kwam;
hij heeft het zelf verteld, en hij had geen ‘schelm achter zijn oor!’ zooals moeder zei,
als hij mij wat wijs wou maken, hij zag er heel betrouwbaar uit.
Den eersten nacht toen hij in de stad kwam, was het een verschrikkelijk weêr, zoo
erg als men het nooit in de courant gelezen had; een weêr zooals niemand het zich
herinneren kon, ooit beleefd te hebben. De lucht was vol met dakpannen; oude
schuttingen gingen om; er was zelfs een kruiwagen die uit zich zelf de straat uit reed,
alleen maar om zich te redden. Het huilde en bulderde en floot en rinkelde; het was
een verschrikkelijke storm. Het water uit de grachten liep over de bolwerken heen,
het wist niet welken kant het uit moest. De storm ging over de stad en nam de
schoorsteenen meê, en meer dan één oude, trotsche kerktoren moest zich buigen en
kwam dat niet meer te boven.
Er stond een schildwachthuisje voor het huis van den goeden ouden brandmeester,
die altijd met de laatste spuit kwam; de storm gunde hem dat kleine schildwachthuisje
niet. Hij trok het om en rolde het over de straat; en verwonderlijk genoeg, zette hij
het ook weêr op, juist voor het huis waar de onnoozele timmermansknecht woonde,
die bij den laatsten brand drie menschen het leven gered had; maar het schilderhuis
dacht er niets bij.
Het uithangbord van den barbier, het groote koperen bekken, werd losgerukt en
op het vensterkozijn van den rechter gegooid. En dat was wezenlijk of het er om
gedaan was, zei de heele buurt, want de buren en de allertiemste vriendinnen noemden
de vrouw van den rechter het ‘scheermes’. Zij was zoo scherp en ze wist zooveel,
ze wist nog meer van de menschen dan ze van zich zelf wisten.
Er vloog een uithangbord met een stokvisch er op juist boven de deur van iemand,
die een courant redigeerde. Dat was een flauwe grap van den storm, hij had zeker
niet bedacht, dat een journalist koning is in zijn eigen courant en in zijn eigen
meening.
Een windwijzer vloog op het dak van zijn buurman, en daar stond hij als een nijdige
boosaardigheid zeiden de buren. Het kuipersvat kwam bij een modemagazijn.

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

33

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

34
De spijskaart van een restaurant, die in een zware lijst buiten de deur hing, werd door
den storm aan den ingang van een theater gezet, waar nooit iemand kwam; het was
een belachelijk affiche: ‘soep van mierikwortel en gevulde kooltjes!’ Maar toen
kwamen er wel menschen.
De vossenhuid van den bontwerker, zijn eigen eerlijke uithangbord, werd
overgebracht op de schel van den jongen man, die altijd naar de vroegpreek ging, er
uitzag als een dichte parapluie, streefde naar ‘de waarheid’ en volgens zijn tante een
‘Model’ was.
Het opschrift: ‘Instituut voor hoogere Beschaving’ kwam boven de biljart-club
terecht, en het Instituut zelf kreeg een bord met: ‘Hier worden kinderen grootgebracht
met de flesch’; het was in 't geheel niet geestig, alléén maar heel onaardig, maar de
storm had het gedaan en daar heeft men geen stuur over.
Het was een vreeselijke nacht; en den volgenden ochtend waren bijna alle
uithangborden in de stad verwisseld, en op sommige plaatsen was het wel zóó'n
boosaardige plagerij, dat grootvader het niet eens zeggen wou, maar hij lachte
inwendig, dat zag ik wel en het was wel mogelijk dat hij toen iets achter zijn oor had.
De arme menschen in de stad, en vooral de vreemdelingen liepen allemaal verkeerd
en dat moest ook wel als ze op de uithangborden afgingen. Eenigen wilden naar een
deftige vergadering waar heel gewichtige zaken moesten afgedaan worden en ze
kwamen terecht in een jongensschool, waar juist een geweldig lawaai gemaakt werd.
Er waren menschen die de kerk en de komedie verwarden, dat was toch ontzettend!
Zulk een storm hebben wij in onzen tijd nooit gekend en het was alléén grootvader,
die hem beleefd had, en hij was toen nog heel klein. Zoo'n storm komt misschien
niet in onze dagen maar in die van onze kleinkinderen; dan mogen wij wel bidden,
dat ze binnen blijven terwijl de storm de uithangborden verhangt.
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[De nieuwe kleren van de keizer]

HEEL LANG GELEDEN WAS ER EENS EEN KEIZER
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HEEL lang geleden was er eens een keizer die zoo verschrikkelijk veel van mooie
nieuwe kleêren hield, dat hij al zijn geld uitgaf om zich op te sieren.
Hij bekommerde zich niet om zijn soldaten, om de komedie gaf hij ook niet, en
uit rijden ging hij alléén om zijn mooie kleêren te laten kijken.
Voor ieder uur van den dag had hij een andere jas, en zooals men van een koning
zegt: ‘hij is in den Raad’ zoo was het hier altijd: ‘De keizer is in zijn kleedkamer.’
In de groote stad waar hij woonde was het een vroolijk leven; iederen dag kwamen
er vreemdelingen; eens kwamen er twee bedriegers, die zeiden, dat zij wevers waren,
en dat zij de prachtigste stoffen konden maken, die men zich maar denken kon. En
niet alleen, dat de kleuren en de patronen zoo buitengewoon mooi waren, maar de
kleêren, die van die stoffen gemaakt werden, hadden de merkwaardige eigenschap,
dat zij onzichtbaar waren voor iedereen, die niet deugde voor zijn betrekking of
onvergeeflijk dom was.
‘Dat zouden pas heerlijke kleeren zijn!’ dacht de keizer, ‘als ik die aanhad zou ik
er achter kunnen komen, welke menschen in mijn rijk niet deu-
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gen voor hun betrekking; ik zou de knappen van de dommen kunnen onderscheiden;
ja, die stof moet dadelijk voor mij geweven worden!’ En hij gaf de twee bedriegers
een heeleboel handgeld, om hun werk te beginnen.
Ze maakten den weefstoel in orde, en deden of zij werkten, maar zij hadden niets
op hun getouw. Altijd door vroegen zij om de fijnste zijde en het prachtigste goud;
maar dat ging in hun eigen zak, en ze werkten maar vlijtig met hun leege spoel,
dikwijls tot laat in den nacht.
‘Nu wou ik toch wel eens weten hoe ver zij zijn met mijn kleêren!’ dacht de keizer,
maar hij werd wel een beetje griezelig als hij bedacht, dat degeen die niet geschikt
was voor zijn betrekking of heel dom was, ze niet zien kon. Hij wist wel dat hij voor
zichzelf niet bang behoefde te zijn, maar hij wou toch eerst iemand sturen, om te
zien hoe het er mee stond.
Alle menschen in de heele stad wisten welk een wonderbaarlijke kracht die stoffen
hadden, en ieder was dol nieuwsgierig om te zien hoe onbekwaam of hoe ongeschikt
zijn buurman was.
‘Ik zal mijn ouden, eerlijken minister naar de wevers sturen,’ dacht de keizer; ‘hij
kan het best zien hoe de stof er uitziet, want hij heeft verstand en niemand past zoo
goed voor zijn betrekking als hij.’
En de oude, brave minister ging naar de zaal waar de twee bedriegers zaten, met
hun leege weefstoelen. ‘Lieve tijd!’ dacht de minister en hij spalkte zijn oogen wijd
open, ‘ik zie niets!’ Maar daar zei hij niets van.
De twee bedriegers verzochten hem dichter bij te komen en vroegen of het geen
mooi patroon was en geen prachtige kleuren; en ze wezen op het leege weefgetouw;
maar de arme, ouwe minister stond met zijn opengesperde oogen, en zag niets, want
er was niets.
‘O, lieve heer!’ dacht hij, ‘zou ik misschien dom zijn! dat had ik nooit gedacht,
en dat mag ook geen mensch weten! Zou ik niet geschikt zijn voor mijn betrekking?
Neen 't gaat niet om te zeggen, dat ik niets gezien heb!’
‘Nu Excellentie, zegt u er niets van!’ zei een van de wevers.
‘O, het is beelderig, allerliefst!’ zei de oude minister, en keek door zijn bril, ‘dat
patroon en die kleuren, - ja, ik zal den keizer zeggen, dat ik er bijzonder meê
ingenomen ben!’
‘Dat doet ons genoegen,’ zeiden de wevers tegelijk, en ze noemden al de kleuren
op en zeiden den naam van het zeldzame patroon. De oude minister luisterde goed,
om het juist zoo te kunnen oververtellen, als hij bij den keizer kwam, en dat deed hij
ook.
De wevers vroegen nog meer zijde en goud, om voor de stoffen te gebruiken. Ze
staken alles in hun eigen zak en er kwam geen draad op het weefgetouw, maar ze
gingen voort te werken met hun leêge spoelen.
De keizer zond heel gauw weêr een geschikten beambte om te kijken hoe het
weven vorderde en of de stof haast klaar was. Het ging hem net als de minister, hij
keek en keek, maar omdat er niets was, kon hij ook niets zien.
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‘Is het geen prachtige stof?’ zeiden de twee bedriegers en ze wezen en spraken van
het patroon, dat er in 't geheel niet was.
‘Dom ben ik niet!’ dacht de man, ‘dus dan zou ik niet deugen voor mijn mooi
baantje? Dat mankeerde er maar aan! Maar zoo iets moet men niet laten merken!’
En hij prees de stof, die hij niet zag en de mooie kleuren en het heerlijke patroon, en
hij zei tegen den keizer dat het allerbeelderigst was. En de heele stad praatte over
die prachtige stoffen.
Nu wilde de keizer het zelf toch ook zien, terwijl het nog op den weefstoel was,
en met een heele schaar van uitgezochte mannen, waarbij ook de twee eerzame
beambten waren, die hij vooruit gestuurd had, ging hij naar de twee slimme bedriegers,
die nu verschrikkelijk ijverig aan 't werk gingen, maar altijd zonder draad.
‘Is 't nu niet prachtig?’ zeiden de beide beambten. ‘Ziet Uwe Majesteit die kleuren,
dat patroon?’ en ze wezen op het leêge weefgetouw, want ze dachten dat de anderen
zeker de stof wel konden zien.
‘Nu nog mooier!’ dacht de keizer; ‘ik zie niets! dat is ijselijk! ben ik dom? Deug
ik niet voor keizer? Dat is het vreeselijkste wat mij zou kunnen overkomen!’
‘O, dat is zeer schoon!’ zei de keizer, ‘het draagt mijn allerhoogste goedkeuring
weg!’ en hij knikte tevreden en bekeek het leege weefgetouw; hij wou niet zeggen
dat hij in het geheel niets zag. En zijn heele gevolg keek en keek, maar ze konden
er ook niet meer uit maken dan al de vorigen, toch riepen ze net als de keizer: ‘O,
hoe mooi!’ en ze rieden hem aan, kleêren te laten maken van die prachtige nieuwe
stof voor de groote processie, die aanstaande was.
‘Prachtig! heerlijk! buitengewoon!’ riepen ze door elkaâr, als hadden ze er den
grootsten schik in. De keizer gaf allebei de bedriegers een ridderorde om in het
knoopsgat te dragen en den titel van ‘weefjonker’.
Den heelen nacht voor den processiedag zaten de bedriegers op met wel zestien
lichten. Men kon zien dat zij werk hadden om de nieuwe kleêren van den keizer klaar
te krijgen. Ze deden of ze de stof van den weefstoel namen; ze knipten in de lucht
met groote scharen, ze naaiden met naalden zonder draad, en eindelijk zeiden ze:
‘Ziezoo, nu zijn ze klaar!’
De keizer kwam met zijn voornaamste hovelingen, en de twee bedriegers lichtten
een arm in de hoogte alsof zij wat ophielden om te bekijken, en ze zeiden: ‘kijk, dit
is de broek! hier is de jas! dat is de mantel,’ en zoo voort. ‘Het is zoo licht als spinrag,
men zou denken dat men niets aanhad, maar dat is juist de grootste deugd er van.’
‘Ja,’ zeiden alle hovelingen, maar ze zagen niets, want er was niets.
‘Dat het nu Uwe keizerlijke Majesteit allergenadigst behaagt Haar kleêren uit te
trekken,’ zeiden de bedriegers: ‘dan zullen wij Haar de nieuwe aantrekken hier voor
den grooten spiegel.’
De keizer trok al zijn kleêren uit, en de bedriegers deden of ze hem één
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voor één de nieuwe gaven, en ze hielden hem om zijn middel of zij daar iets
vastbonden; dat was de sleep, en de keizer draaide zich naar alle kanten voor den
spiegel.
‘O, wat staat dat mooi; wat zit het prachtig!’ riepen ze allemaal uit: ‘wat een
patroon! wat een kleuren! 't is een kostelijke dracht!’
‘Ze staan buiten met den troonhemel, die over uwe Majesteit gedragen zal worden
in de processie!’ zei de opperceremoniemeester.
‘Nu, ik ben klaar!’ zei de keizer, ‘zit het niet goed?’ en hij draaide zich nog eens
naar den spiegel, want het moest nu lijken of hij zijn feestgewaad erg bewonderde.
De kamerheeren, die den sleep moesten dragen, raapten met de handen op den
vloer, alsof zij den sleep opnamen, en toen deden ze of ze iets ophielden, want ze
durfden niet te laten merken, dat ze niets konden zien.
En zoo ging de keizer in de processie, onder den prachtigsten troonhemel, en alle
menschen op straat en voor de ramen riepen: ‘O, wat zijn die nieuwe kleêren van
den keizer heerlijk mooi! wat een prachtigen sleep heeft hij, wat zit het beelderig!’
Niemand wou laten merken, dat hij niets zag, want dan zouden zij niet gedeugd
hebben voor hunne betrekking of erg dom zijn. Met geen van zijn kleêren had de
keizer ooit zoo'n succes gehad.
‘Maar hij heeft niets aan!’ zei een klein meisje. ‘Hoor de stem der onschuld,’ zei
de vader. En de een fluisterde tegen den ander, wat het kind had gezegd: ‘“Hij heeft
niets aan!”’ zegt een klein meisje; ‘“hij heeft niets aan!”’
‘Hij heeft niets aan!’ riep eindelijk het heele volk, en het bekroop den keizer, dat
ze eigenlijk gelijk hadden. ‘Maar de processie moet ik toch uithouden!’ dacht hij.
En hij liep nog trotscher dan te voren en de kamerheeren droegen den sleep, die er
heelemaal niet was.
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ALS DE WIND OVER HET GRAS STRIJKT GAAT HET STROOMEN ALS WATER

De Wind vertelt van Waldemar Daa en zijn Dochters
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ALS de wind over het gras strijkt gaat het stroomen als water, maar waait hij over 't
koren dan golft het als een zee. Dat is de dans van den wind! Maar hoor, hoe hij
vertelt! Hij zingt het uit! en heel verschillend is 't geluid! Heel anders klinkt het door
de boomtoppen in het bosch, dan door de scheuren en gaten in de muren. Ziet ge,
hoe de wind daarboven de wolken opjaagt, als een kudde schapen? Hoort ge, hoe de
wind hier beneden door de open poort tuit, als was hij een wachter, die den hoorn
blaast? Wonderlijk suist hij door den schoorsteen en in de schouw; het vuur vlamt
en vonkt er van en zijn schijn licht vèr in de kamer; hoe rustig en gezellig is het hier,
om te zitten luisteren! Laat de wind maar vertellen! die weet sprookjes en verhalen,
veel meer dan wij allemaal samen. Hoor nu, wat hij zegt:
‘Hoe-oe-oe! voort, vooruit!’ - Dat is het refrein van zijn zang.
‘Aan den grooten Belt ligt een oud Ridderslot met dikke, roode muren!’ zegt de wind,
‘ik ken iederen steen; ik heb ze vroeger gezien in Marks Stigs' burcht op de landtong.
Maar die moest weg!
‘Hier zag ik niet, zooals op de andere burchten, de hooge vrouw met haar meisjes
in het vrouwenvertrek het spinrokken draaien; zij speelde haar klinkende luit en zong
daarbij, maar niet de oude Deensche wijzen, het waren zangen in een vreemde taal.
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‘Hier werd geleefd en feestgevierd; hier kwamen van alle oorden de vreemde gasten;
hier was muziek, en 't klinken van bekers, dat ik zelfs niet verdooven kon!’ zei de
wind.
‘Hier was hoogmoed met pralen en brassen! Hier waren heeren, maar niet Onze
Heer!’
‘Het was een Meiavond,’ zei de wind, ‘ik kwam van het westen; ik had schepen
zien verbrijzelen tot wrakken, op de Jutlandsche kust; ik had gejaagd over hei en
over bosch, heel over Funen's land kwam ik en toen over den grooten Belt, suizende
en blazende. Bij Seeland's kust legde ik mij te rust, bij den Borreby burcht, waar nog
het bosch stond met de heilige eiken.
De jonge mannen uit de streek kwamen daar, en verzamelden dorre takken, de
grootste en de droogste die zij vinden konden. Van de steenen werd weer een nieuwe
muur gebouwd, op een andere plaats. Dat is Borreby geworden, zoo staat het nog.
Ik heb de ridders en edelvrouwen gekend, de opeenvolging der geslachten gezien,
die er in woonden. Nu zal ik vertellen van Waldemar Daa en zijn dochters!
Hij hield zijn hoofd zoo hoog: hij was van koninklijken bloede! Hij kon meer dan
een hert dooden en een kroes ledigen; - dat zou wel blijken! zei hij zelf! Zijn vrouw
schreed trotsch in goudbrokaat over de gladde ingelegde vloeren, prachtige tapijten
hingen in de zalen, de kostbare meubels waren kunstig gesneden. Zilver en goud had
zij in huis gebracht; Duitsch bier lag er in de kelders, - toen er nog wat in lag; vurige,
zwarte paarden hinnikten in de stallen. Rijk was het daarbinnen in het slot Borreby,
- toen de rijkdom er nog was.
Er waren ook kinderen: drie slanke jonkvrouwen, Ide, Johanne en Anna Dorothea;
ik weet de namen nog.
Rijk waren die menschen en hoog! Geboren in heerlijkheid en er in grootgebracht!
‘Hoe-oe-oe! Voort, vooruit!’ zoo zong de wind en toen vertelde hij verder.
Zij namen ze mee naar de stad, en legden ze op hoopen; die staken zij in brand,
en meisjes en knapen dansten er zingend omheen.
‘Ik lag stil,’ zei de wind, ‘maar zachtjes beroerde ik een tak, daar neergelegd door
den knapsten jonkman: zijn hout brandde het eerst, vlamde het hoogst; hij was de
uitverkorene, kreeg den eerenaam ‘Straatever’ en hij koos uit de meisjes zijn
‘Straatlammetje’. Het was een pret, een jool, grooter vreugde dan in 't rijke Borreby.
En naar den burcht kwam gereden in een gouden koets, met zes paarden bespannen,
de hooge vrouw met hare drie dochters, zoo fijn, zoo jong, drie lieve bloemen: roos
en lelie en de bleeke hyacinth. De moeder zelf was een
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trotsche tulp, zij groette er niet één van de heele vroolijke bende, die ophield met het
spel en voor haar kroop en boog. De tulp was bros van stengel, men zou haast denken,
dat ze breken zou als zij boog. Roos, lelie en de bleeke hyacinth, ja, ik zag ze alle
drie. Van wien zouden zij eens het ‘Straatlam’ zijn, dacht ik; hun ‘Straatever’ wordt
een trotsche ridder, misschien een prins. ‘Hoe-oe-oe! Voort, vooruit!’ Voort reed de
koets, en voort dansten de boeren.
‘Maar 's nachts toen ik oprees uit mijn rust,’ zei de wind, ‘toen legde zich de hooge
vrouw om nooit weer op te staan; het kwam over haar zooals het eens over alle
menschen komt, dat is niets nieuws. Waldemar Daa stond ernstig en in gedachten,
een korte wijl. ‘Een sterke boom laat zich wringen door den storm, maar hij breekt
niet,’ zei het ín hem; de dochters schreiden, en in de burchtvertrekken droogden allen
hunne oogen, maar Vrouwe Daa was heengegaan, - en ík ging heen. ‘Voort, vooruit!
Hoe-oe-oe!’ zei de wind.
‘Ik kwam terug, ik kwam dikwijls terug, over Funen's land en over den Belt; dan
legde ik mij op 't strand van Borreby, bij 't prachtige eikenbosch. Daar nestelden de
vischarend, de houtduiven, de blauwe raaf en zelfs de zwarte ooievaar. Het was vroeg
in het jaar, sommige hadden eieren en sommige hadden jongen. O, wat vlogen ze
rond, wat schreeuwden ze! Ik hoorde bijlslagen, slag op slag. Het bosch werd geveld;
Waldemar Daa liet een prachtig schip bouwen, een oorlogsschip, een driedekker, dat
de koning wel koopen zou, en daarom moest het bosch vallen, en de zeeman verloor
zijn baken, en de vogels hun woonplaats. De wurger vloog verschrikt op, zijn nest
werd vernield: de vischarend en al de boschvogels misten hun woning, ze vlogen
wild dooreen, schreeuwend in angst en woede, ik begreep ze wel. Maar de kraaien
en kauwen krasten spottend: “Gauw! Weg van 't nest! Gauw, gauw!”
En midden in het bosch, waar de arbeiders bezig waren, stonden Waldemar Daa
en zijne drie dochters en ze lachten om 't woest geschreeuw van de vogels; maar de
jongste dochter Anna Dorothea deed het verdriet; en toen zij een half dooden boom
wilden vellen, waar de zwarte ooievaar op de kale takken zijn nest had gebouwd en
de jongen hun kopjes uitstaken, toen vroeg ze en smeekte met tranen in de oogen of
zij mochten blijven, en daarom mocht de boom met het nest van den zwarten ooievaar
blijven staan. Zij was nog maar zulk een klein ding! Er werd gehouwen, er werd
gezaagd - en er werd een driedekker gebouwd. De bouwmeester zelf was laag van
geboorte, maar hoog van geest. Oogen en voorhoofd teekenden zijn verstand en
Waldemar Daa hoorde hem gaarne vertellen; en dat hoorde ook de kleine Ide, de
oudste vijftienjarige dochter zoo graag; en terwijl hij
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het schip bouwde, bouwde hij een droomslot voor zich zelf, waar hij en kleine Ide
in woonden, als man en vrouw; en dat zou ook gebeurd zijn als het slot van gemetselde
steenen was geweest, met wallen en grachten, bosschen en tuin. Maar met al zijn
kunde was de meester toch maar een arme vogel, en wat zal een musch onder de
kraanvogels! Hoe-oe-oe! - en ik vloog weg en hij vloog weg, want hij mocht niet
blijven, en kleine Ide overwon het want zij moest het overwinnen.
In den stal hinnikten de zwarte paarden, zoo waardig gezien te worden, en zij werden
gezien - De admiraal was door den koning zelf gezonden om het nieuwe oorlogsschip
te zien en over den koop te spreken, en hij bewonderde luid de vurige paarden; “ik
hoorde het goed,” zei de wind, “ik kwam met de heeren door de open deur en strooide
stroohalmen als goudstangen, voor hun voeten.”
Goud wilde Waldemar Daa, maar de admiraal wilde de zwarte paarden, daarom
prees hij ze zoo, maar dat werd niet begrepen: en zoo werd het schip niet gekocht.
Het stond, blinkend in de zon op het strand, met planken gedekt, een arke Noach's,
die nooit op het water kwam. Hoe-oe-oe! Voort! vooruit en dat was jammerlijk!
Het was wintertijd, sneeuw lag op de velden, de Belt was vol drijfijs en ik stuwde
het op naar de kust,’ zei de wind, ‘toen kwamen raven en kraaien in groote troepen,
de een nog zwarter dan de ander; ze streken neer, op het leege, het doode, het eenzame
schip op het strand, en schreeuwden met heesch gekrijsch om het bosch, dat weg
was; over de kostelijke vogelnesten, die vernield war en, de ouden en de jongen, die
zwerven moesten zonder thuis, en dat alles om dat groote gevaarte, dat trotsche
vaartuig, dat nooit zou uitzeilen.
Ik wervelde de sneeuwjacht rond; de sneeuw lag als hooge golven om het schip
en er over heen! Ik liet het mijn stem hooren. Wat een storm te zeggen heeft; ik weet,
dat ik het mijne er toe heb bijgedragen, dat het scheepswijsheid kreeg. Hoe-oe-oe!
Voort, vooruit!
Voorbij ging de winter, winter en zomer gingen, en zij gaan, zooals ik ga, zooals
de sneeuw jaagt en de appelbloesem valt en de bladeren vallen. Voort en voorbij!
voorbij, voorbij! De menschen ook.
Maar nog waren de dochters jong; kleine Ide, een roos, mooi om te zien, zooals
toen de scheepsbouwmeester haar zag. Dikwijls greep ik haar lange, bruine haren
als zij in den tuin, in gedachten, stond bij den appelboom. Zij merkte niet, dat haar
haren losgingen en dat ik ze bestrooide met appelbloesem. Zij zag naar de roode zon
op den gouden hemelgrond, tusschen 't duister door van boomen en boschjes in den
tuin.
Haar zuster, Johanna, was als een lelie, schitterend en trotsch. Van houding star,
als haar moeder, de stengel te bros om te buigen. Gaarne ging zij
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in de groote zaal waar de portretten van haar geslacht hingen. De vrouwen waren
afgebeeld in fluweel en zijde met paarlen bestikt; op de haarvlechten het kleine
hordje; schoone vrouwen waren het! Hunne mannen waren geharnasd, of zij droegen
kostbare mantels met voering van eekhoornbont en groote plooikragen; het zwaard
hing om de heup, niet om de lendenen.
Waar zou Johanna's portret toch eens hangen? en wie zou de hoogadellijke
echtgenoot zijn? Ja, daar dacht ze aan en daar babbelde ze over; ik hoorde het als ik
door de lange gang kwam in de zaal en van daar weer terug.
Anna Dorothea, de bleeke hyacinth, een kind van veertien jaar nog maar, was stil
en nadenkend; de groote, blauwe oogen, als water zoo klaar, waren vol gedachten,
maar om haar mond was nog de kinderlach, dien kon ik niet wegblazen en dat wilde
ik ook niet. Ik zag haar in den tuin en ook op den hollen weg en op den akker; ze
zocht kruiden en bloemen, die ze wist, dat haar vader kon gebruiken voor de dranken,
die hij wist te bereiden. Waldemar Daa was trotsch en overmoedig, maar hij was ook
zeer kundig en wist veel, dat merkte men wel, en er werd over gemompeld. Het vuur
brandde in zijn schouw zelfs als 't zomer was; de kamerdeur was afgesloten; hoe
langer hoe meer gebeurde dat, maar hij sprak er niet veel over; wie met de
natuurkrachten omgaat moet kunnen zwijgen. En heel gauw zou hij het allerbeste
uitvinden - het roode goud. Daarvoor rookte de schoorsteen, daarvoor vonkte en
knetterde het; ja, ik was er ook,’ zei de wind. ‘Laat varen! laat varen!’ zong ik door
den schoorsteen, ‘het wordt rook en smook, sintels en asch! Ge brandt u zelf op!
Hoe-oe-oe, voort, voort!’ Maar Waldemar Daa ging niet voort, hij bleef.
De prachtige paarden in de stallen, - waar bleven ze? Het oude gouden zilverwerk,
in kasten en kisten, - wat werd er van? de koeien op de velden, land en goed, waar
ging het alles naar toe? - Ja, die kunnen allemaal smelten in de goudkroes, en er komt
toch geen goud. Het werd leeg in schuur en voorraadkamers, leeg in de kelders en
op den zolder. Hoe minder menschen, hoe meer muizen. Een ruit barstte, een ander
brak. ‘Ik hoefde niet door de deur meer naar binnen,’ zei de wind. ‘Waar de
schoorsteen rookt, braadt de spijs, de schoorsteen rookte, maar hij verslond de spijs,
om het roode goud.
Ik blies door de burchtpoort, als de wachter, die den hoorn blaast, maar er was
geen wachter,’ zei de wind: ‘ik draaide den weerhaan op den toren, en hij snorde
rond, of de torenwachter 't was, die snorkte, maar er was geen wachter, er waren
ratten en muizen. Armoede dekte de tafel, armoede zat in de kleerkast en in de
spijskast. De deur hing uit de hengsels, er kwamen overal gaten en scheuren. Ik ging
uit en ik ging in,’ zei de wind, ‘daarom weet ik het zoo goed. In rook en asch, in zorg
en slapeloosheid, werden de haren van baard en hoofd grijs; de huid werd groezelig
en geel, de oogen keken begeerig naar goud - het verwachte goud!
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Ik blies hem rook en asch in zijn baard en gezicht. Er kwam schuld in plaats van
goud. Ik zong door de gebarsten ruiten en de open scheuren en blies tot in het bed
van de dochters, waarvoor op een bank hare verschoten, versleten kleeren lagen,
want die moesten het altijd maar uithouden. Dat lied was niet gezongen bij hun wieg!
het heerenleven werd een slavenleven! Ik was de eenige, die zong in het slot,’ zei de
wind. ‘Ik sneeuwde ze in, dat warmt, zegt men. Brand hadden ze niet, het bosch was
geveld, waar zouden zij 't van daan halen! Het was nijpende vorst; ik zwaaide mij
door gaten en gangen om gevels en muren, om mij flink te houden. Daar binnen
lagen ze in haar bedjes voor de kou, de hoogadellijke dochters; de vader kroop onder
het veeren dekbed.
Hoe-oe-oe! laat varen! - Maar dat kon Heer Daa niet. ‘“Na den winter komt het
voorjaar,”’ zei hij, ‘“na nood komt vreugd; - maar die laat zich wachten - wachten!
- Het goed is verpand! nu is het de uiterste tijd - maar het goud zal komen! met
Paschen!”’
‘Ik hoorde hem mompelen, bij 't spinneweb.’ - ‘“Jij dappere, kleine wever, jij leert
mij uithouden! Breekt je web, je begint een nieuw; breekt het weer, - een ander, van
voren af aan, onverdroten! Van voren af aan! dat is het, dat moet men, en dan komt
men er ook.”’
Het was Paaschmorgen, de klokken luidden, de zon straalde. Koortsig was hij
wakker geworden, hij had gekookt en weer afgekoeld, gemengd en gedistilleerd. Ik
hoorde hem zuchten als een ziel in radeloosheid, ik hoorde hem bidden, ik merkte,
dat hij zijn adem inhield. De lamp was uitgegaan, hij merkte het niet; ik blies in de
gloeiende kolen; zij schenen in zijn krijtwit gezicht en kleurden het; de oogen klemden
zich diep in de oogholten, maar nu werden ze grooter, grooter - alsof ze zouden
springen.
Zie het alchimistische glas! Er blinkt iets in! Het is gloeiend, zuiver en zwaar! Hij
neemt het glas op, zijn hand beeft; en hij roept met haperende stem: ‘Goud, goud!’
Hij werd er duizelig van: ‘ik had hem kunnen omblazen,’ zei de wind, ‘maar ik blies
alleen op de gloeiende kolen, en volgde hem door de deur, waar de dochters zaten
te kleumen van kou. Zijn wambuis was vol asch, ook zijn baard en zijn verwarde
haren. Maar hij richtte zich hoog op en vertoonde zijn schat in het broze glas:
‘“Gevonden! gewonnen! - Goud!”’ riep hij en hij hield het glas hoog, het schitterde
in 't zonlicht; - maar zijn hand beefde en 't goudglas viel op den vloer en brak in
duizend stukken. En zoo barstte de laatste zeepbel van zijn geluk. Hoe-oe-oe! Voort,
vooruit! En voort vloog ik, weg van des goudmakers burcht.
Laat in het jaar, in de korte dagen, als de mist komt met zijn groote dweil en
droppels uitwringt op de roode bessen en de bladerlooze takken, was ik in een
vroolijke bui, en blies eens frisch op, en maakte de lucht zuiver en knakte de doode
takken, dat is geen zwaar werk, maar het moet toch geschieden.
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Er werd ook schoonmaak gehouden te Borreby bij Waldemar Daa, maar op een
andere manier.
Zijn vijand Ove Ramel van Basnoes kwam met den pandbrief over het goed
Borreby, land en goederen.
Ik trommelde op de gebroken ruiten, sloeg met de loshangende deuren, floot door
reten en gaten: Hoe-oe-i!
Heer Ove moest geen zin krijgen om daar te blijven. Ida en Anna Dorothea
schreiden droevig; Johanna stond trotsch en bleek, en beet op haar vinger, zoodat hij
bloedde; maar dat hielp niet veel.
Ove Ramel vergunde Heer Daa op het slot te blijven zoolang hij nog leven zou,
maar hij kreeg geen dank voor het aanbod; ik luisterde goed toe, - ik zag hoe de Heer
zonder goed zijn trotsch hoofd in den nek wierp, en ik wierp mij tegen de oude
lindeboomen, zoodat de dikste tak afbrak, en hij was toch niet dor; hij lag voor de
poort als een groote bezem, gereed als iemand eens lust mocht krijgen te gaan vegen,
en er werd geveegd, ik had het wel gedacht.
Het was een kwade dag om door de komen, maar 't gemoed was verhard, het hoofd
bleef hoog geheven.
Niets bezaten zij meer, dan de kleeren, die zij droegen en dan - het alchimistische
glas, pas gekocht, de schat, die gewonnen was en weer verloren; de stukken waren
bijeen geraapt van den vloer, Waldemar Daa borg ze in zijn wambuis, nam zijn stok
en ging.
Daar ging hij, de eens zoo rijke heer, met zijn drie dochters uit Borreby weg. Ik
blies op zijn heete wangen, ik streek zijn grijzen baard, zijn lange witte haren, en ik
zong, zooals ik dat kon: Hoe-oe-oe! Voort, vooruit!
Dat was het eind van die rijke heerlijkheid, Ide en Anna Dorothea liepen naast
hem, ieder aan een kant, Johanna bleef nog even staan in de poort en keerde zich
om, wat hielp het, het geluk zou toch niet terugkomen. Zij keek naar de roode steenen
in den muur, de steenen van Maesk Stigs' burcht; dacht ze aan zijn dochters?
‘“De oudste nam de jongste mee
Zoo zwierven zij rond in de wereld!”’

Dacht ze aan dat lied? - Hier waren er drie, - met den vader! - Ze liepen op den weg,
waarop zij hadden gereden in de koets, zij gingen den bedelaarsgang naar het
Smidstrup veld, naar de leemen hut, die gehuurd was voor zeven gulden in 't jaar,
het nieuwe riddergoed met leege muren en leege kasten. Kraaien en kauwen vlogen
over hen heen, en zij krasten spottend: ‘“Gauw! gauw! Weg van 't nest! gauw, gauw!”’
zooals zij geschreeuwd hadden in 't Borreby bosch, toen de boomen geveld werden.
Heer Daa en zijn dochters hoorden 't wel; ik blies hen om de ooren; het was niet
goed, dat zij 't hooren zouden.
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Zoo trokken ze binnen in de leemen hut op 't Smidstrup veld, - en ik vloog weg over
hei en moeras, door kale heggen en ontbladerde bosschen, naar open wateren, andere
landen.
‘Hoe-oe-oe! Voort, vooruit! jaar en dag!’
Hoe ging het Waldemar Daa, hoe ging het zijn dochters? De wind vertelt:
‘De laatste, die ik zag van hen, was Anna Dorothea, de bleeke hyacinth, - nu was
ze oud en gebogen, het was een halve eeuw later. Zij leefde het langst, zij wist van
al het gebeurde af.
Ver op de hei, bij Viborg, lag een groote, statige hoeve met trapgevels en rood
steenen muren; uit den schoorsteen kwam de rook in zware kronkels. De vrouw en
de slanke dochters zaten in het erkerraam en keken uit

over den bloeienden hof, uit over de bruine heide; - waar keken ze naar? Ze keken
naar het ooievaarsnest op het bouwvallige huis. Het dak, voor zoover het een dak
was, was bedekt met mos en huislook, maar de meeste bedekking kwam van het
ooievaarsnest, en dat was ook de eenige bedekking die verzorgd werd; dat deed de
ooievaar.
Het was een huis om naar te kijken, niet om aan te raken; ‘ik moest voorzichtig
zijn!’ zei de wind.
‘Om het ooievaarsnest mocht het huis blijven staan; den ooievaar wilden de
eigenaars van de hoeve niet verjagen en daarom mocht het oude cavaille blijven staan
en de stakker die er in woonde kon er blijven. Daar mocht zij den Egyptischen vogel
dankbaar voor zijn, - of was hij het, die haar dankbaar was omdat zij het nest van
zijn zwarten broeder beschermd had, in het Borreby bosch? Toen was zij, de stakker,
een jong kind, een fijne, bleeke hyacinth in den hoogadellijken hof. Zij wist het nog
wel goed - Anna Dorothea! ‘“O, o!”’ - ja, de menschen kunnen zuchten zooals de wind zucht in
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riet en biezen. ‘“O! er luidden geen klokken over uw graf, Waldemar Daa! De arme
schoolkinderen zongen niet in koor bij het graf, toen de vroegere heer van Borreby
in de aarde werd gelegd! - O, zoo heeft toch alles een eind, - ook ellende! - Zuster
Ida trouwde een boer, dat was voor den vader de hardste beproeving. - Nu ligt hij
ook wel in den grond? en gij ook, Ida? - O ja, o ja. Voor mij is het nog niet voorbij,
ik arme oude stakker! O, help mij, goede Christus!”’ Dat was Anna Dorothea's gebed
in het ellendige huis, dat mocht blijven staan, om den ooievaar.
‘De flinkste van de dochters heb ik voortgeholpen,’ zei de wind, ‘zooals haar geest
was, heeft zij zich kleeren gekocht! Als een man gekleed kwam zij bij een
scheepskapitein en verhuurde zich als matroos; op woorden was zij zuinig, en haar
gezicht stuursch, maar voor haar werk was zij goed; doch klimmen kon zij niet; toen heb ik haar over boord geblazen, voordat men merkte, dat zij een vrouw was,
en dat was goed van mij gedaan,’ zei de wind.
‘Het was een paaschmorgen, als toen Waldemar Daa dacht, dat hij het roode goud
gevonden had, toen hoorde ik onder het ooievaarsnest, binnen de bouwvallige muren,
psalmgezang, de laatste zang van Anna Dorothea.
Er waren geen ruiten, er was maar een gat in den muur. - De zon kwam als een
goudklomp en zette zich er in; dat was een glans! Haar oog brak, haar hart brak!
maar dat zouden zij toch dien dag, al had de zon er niet op geschenen.
De ooievaar gaf haar een dak boven haar hoofd tot aan haar dood! Ik zong bij haar
vaders graf!’ zei de wind, ‘ik weet waar dat is, en ik weet ook, waar háár graf is, dat
weet anders niemand.
Nieuwe tijden, andere tijden; nú gaat de weg door de stille akkers, de landweg
over de vredige graven. - En straks komt de stoom en sleept zijn wagenrij over
vergeten graven met vergeten namen. Hoe-oe-oe! Voort, vooruit! Dat is de
geschiedenis van Waldemar Daa en zijn dochters. Vertel het beter wie 't kan!’ zei de
wind, en hij keerde: Weg wás hij!
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‘HE IS EEN ALLERVREESELIJKSTE GESCHIEDENIS,’ ZEI EEN KIP

Het is vast en zeker
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HET is een allervreeselijkste geschiedenis,’ zei een kip, en die was juist aan dien
kant van het dorp, waar de geschiedenis niet was voorgevallen. ‘Het is een
allervreeselijkste geschiedenis in het kippenhok. Ik zou niet alleen durven slapen
van nacht; het is goed, dat wij met zoovéél op stok zijn!’
En toen vertelde zij iets zóó verschrikkelijks, dat de veêren van de andere kippen
te berge rezen, en de haan zijn kam liet vallen. Het is vast en zeker!
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- Maar wij zullen met het begin beginnen en dat was aan den anderen kant van het
dorp ook in een kippenhok. De zon ging onder en de kippen vlogen op stok. Een er
van, witveêrig en kortpootig,

een in alle opzichten respektabele kip, die alle dagen haar gereglementeerde ei legde,
pluisde zich toen zij op stok kwam met haar snavel en toen viel er een veêrtje.
‘Daar ging het!’ zei ze, ‘hoe meer ik mij pluis, hoe mooier ik word!’ En dat zei
ze in een vroolijke bui, want zij was het fleurige element onder de kippen, en zooals
ik gezegd heb, overigens in de hoogste mate respektabel. En toen

sliep ze in.
Het was donker rondom; ze zaten kip aan kip, maar degeen die het dichtst bij zat,
sliep niet; ze hoorde en ze hoorde niet, juist zooals men op deze wereld doen moet,
om een rustig leven te hebben. Maar haar andere buurvrouw moest zij het toch even
oververtellen.
‘Hoorde je wat daar gezegd werd? ik noem geen namen, maar er is hier een kip
die zich de veêren uit wil plukken om er goed uit te zien. Als ik de haan was zou ik
haar verachten!’
Boven het kippenhok zat de uil met den uileman en de uilekinderen.
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In die fam i l i e h e b b e n z e g o e d e o o r e n . Zij h o o r d e n i e d e r woord dat
de buurkip zei en knipten met hun oogen; en de uilemoeder waaierde zich met haar
vleugels. ‘Luister maar niet! Maar je hebt toch zeker wel gehoord wat er gezegd is?
Ik heb het met mijn eigen ooren gehoord en men kan heel wat hooren vóórdat ze
afvallen! Er is een van de kippen, die in zulke mate vergeet, wat voor een hen past,
dat zij al haar veêren zit uit te plukken en er den haan naar laat kijken.’
‘Prenez-garde aux enfants!’ zei de uilevader, ‘dat is niets voor de kinderen!’
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‘Ik wil het toch tenminste aan uilebuur vertellen! Hij is zoo'n achtenswaardige uil in
den omgang!’ zei moeder en weg vloog ze.
‘Hoe-oe-oe-oe!’ riepen ze allebei tegelijk tegen de duiven in de duiventil

die er vlak bij was. ‘Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Hoe-oe! Er is een hen
die zich alle veêren heeft uitgeplukt alléén om den haan, en ze zal wel doodvriezen
als ze nog niet dood is, hoe-hoe!’
‘Waar, waar?’ kirden de duiven. ‘In buurvrouw's tuin, ik heb het zoo goed als zelf
gezien! Het is haast geen geschiedenis om te vertellen. Maar het is vast en zeker!’
En de duiven kirden naar het kippenhok: ‘'t Is waar,

't is waar, geloof het maar. Er is een kip, ja, sommigen zeggen zelfs, dat er twee zijn,
die alle veêren hebben uitgeplukt, om er niet uit te zien zooals de anderen, en op die
manier de attentie te trekken van den haan. Dat

is een gevaarlijk spel want men kan verkouden worden en sterven aan de koorts, en
ze zijn alleb e i d o o d !’ ‘Wordt wakker, wordt wakker!’ kraaide de haan, en hij
vloog op de schutting. De slaap zat nog in zijn oogen, maar toch kraaide hij: ‘Er zijn
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drie hennen gestorven van liefde voor een haan, ze hebben zich alle veêren uitgeplukt;
het is een nare geschiedenis, ik wil haar niet bij mij houden. Laat verder gaan!’
‘Laat verder gaan!’ piepten de vleêrmuizen, en de kippen kakelden en de hanen
kraaiden: ‘Laat verder gaan! laat verder gaan!’ en zoo deed de geschiedenis de ronde
van het eene kippenhok naar het andere, tot zij eindelijk weêr terugkwam op de plaats
van waar zij was uitgegaan.
En toen heette het: ‘Er zijn vijf hennen, die, uit liefde voor den haan,
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al hun veêren hebben uitgeplukt om te zien wie de magerste was, en toen zijn ze op
elkaar aangevallen en hebben elkaar doodgepikt, tot schande voor hun familie en
groot verlies aan eieren.’
En de kip die het ééne losse veêrtje verloren had, kende natuurlijk haar eigen
geschiedenis niet meer terug, en omdat ze een respektabele kip was, zei ze: ‘Ik veracht
die hennen! maar er zijn er meer van dat slag! Zoo iets mag men niet verzwijgen, en
ik zal er het mijne toe bijdragen, dat die geschiedenis in de kranten komt en zoo in
het heele land bekend wordt, want dat hebben die kippen verdiend en hun familie
ook!’
En het kwam in de kranten, en het werd gedrukt, en het is vast en zeker:
Een enkel veêrtje kan worden tot vijf kippen.
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HET WAS IN 'T LAATST VAN JANUARI; ER WAS EEN VERSCHRIKKELIJKE
SNEEUWSTORM

De Geschiedenis van het Jaar
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HET was in 't laatst van Januari; er was een verschrikkelijke sneeuwstorm. De
jachtsneeuw stoof wervelend door de straten en stegen; de ruiten waren aan den
buitenkant als met sneeuw beplakt, klompen sneeuw kwamen neêr van de daken; en
in de menschen was er een vaart; ze stoven vooruit elkaar in de armen, hielden elkaar
een oogenblik vast om een steunpunt te hebben en vasten grond; wagens en paarden
waren bepoederd; de voerlui stonden met den rug tegen hun kar en reden achteruit
om den wind; de voetgangers hielden zich dicht aan de wagens voor beschutting, en
ze kwamen maar langzaam voort in de diepe sneeuw. En toen eindelijk de storm
bedaard was en er een smal paadje was geruimd langs de huizen, bleven de menschen
als zij elkaar tegen kwamen toch stilstaan, niemand had zin in den eersten stap, want
die moest in de diepe sneeuw zijn naast het pad, terwijl de ander voorbij ging. Dan
stonden ze daar zwijgend, tot, als bij een stille overeenkomst, ze ieder een been prijs
gaven aan de sneeuwmassa op zij.
Tegen den avond was het bladstil; de lucht zag als geveegd en was hoog en
doorzichtig; de sterren leken fonkelnieuw, en sommige lichtten zoo helder en blauw;
- en het vroor, dat het kraakte, - de bovenste sneeuwlaag werd dien nacht ook sterk
genoeg om 's morgens de musschen te houden; ze hupten er rond, boven op en
beneden waar geruimd was; maar er viel niet veel te bikken en het vroor hard.
‘Kwiet!’ zei er een, ‘dat noemen ze het Nieuwe Jaar! 't is nog erger dan het Oude,
dat hadden wij net zoo goed kunnen houden. Ik ben uit mijn humeur en met reden!’
‘Ja, ze liepen door de stad en schoten het Nieuwjaar in, zei een klein bibberig
muschje, ze sloegen potten stuk op de deuren en waren half dol van pleizier, dat het
Oude Jaar weg was. Nou ja, daar was ik ook blij om; want ik dacht, dat de warme
dagen zouden komen; maar niks daarvan! het vriest nog harder dan het al deed, de
menschen zijn in de war met de tijdrekening.’
‘Dat zijn ze ook,’ zei een derde, een oude, die al wit op zijn kop was, ‘ze hebben
iets, dat zij den Almanak noemen, dat hebben zij zelf bedacht, en alles moet gaan
zooals het dáárin staat; maar dat gebeurt niet. Als het voorjaar komt, dan begint het
jaar, dat is de loop van de Natuur en daar reken ik meê.’
‘Maar wanneer komt het voorjaar,’ vroeg de andere.
‘Dat komt als de ooievaar komt; maar daar is iets onzekers in, en
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hier in de stad is niemand, die er van afweet; de buitenmenschen zijn beter op de
hoogte. Zullen wij naar buiten vliegen en het afwachten? Daar is men dichter bij het
voorjaar.’
‘Ja, dat kan misschien wel zoo wezen,’ zei een van de anderen, die al lang had
loopen piepen en eigenlijk niets had gezegd, ‘maar ik heb hier in de stad sommige
gemakken, en ik ben bang, dat ik die buiten zal missen. Hier in de buurt is een huis
waar een menschenfamilie woont, en die zijn zoo slim geweest drie, vier bloempotten
tegen den muur te hangen met de wijde opening naar binnen en de bodem aan den
buitenkant, en in dien bodem is een gat geslagen, dat ik in en uit kan vliegen; daar
heb ik met mijn man een nest, en daar zijn al mijn jongen uitgevlogen. Dat heeft die
menschenfamilie natuurlijk gedaan om het pleizier van ons te bekijken, waarom
anders! Ze strooien ook broodkruimels, ook voor hun pleizier; maar voor ons is het
voêr; dus er wordt voor ons gezorgd - en daarom geloof ik dat ik blijf en mijn man
blijft óok! al zijn wij dan ook kwaad - maar wij blijven!’
‘En wij vliegen naar buiten om te kijken of het voorjaar nog niet komt!’ en ze
vlogen weg.
Buiten was het echt winter; het vroor er nog een paar graden harder dan in de stad.
De scherpe wind blies over de besneeuwde velden. De boer zat in zijn sleê met zijn
groote wanten aan en sloeg zijn armen over elkaar om ze warm te krijgen; de zweep
lag over zijn knieën en de magere paarden dampten van inspanning. De sneeuw
kraakte en de muschjes hupten half bevroren in de wagensporen. ‘Kwiet! wanneer
komt het voorjaar! het duurt zoo lang!’
‘Zoo lang!’ klonk het van ver over de velden van de besneeuwde hoogten; het kon
een echo zijn; maar het kon ook komen van dien ouden wonderlijken man, die daar
zat, hoog in de sneeuwjacht en in de barre kou, hij was heelemaal wit als een boer
in een witte jekker, hij had lang wit haar en een witten baard, en hij was heel bleek
en had groote, klare oogen.
‘Wie is die oude daar boven?’ vroegen de musschen.
‘Dat weet ik,’ zei een oude raaf, die op een paal zat, en welwillend bekende dat
wij allemaal vogeltjes zijn voor onzen lieven Heer, en daarom liet hij zich ook in
met de musschen en gaf een verklaring: ‘Ik weet wie die oude man is. Het is de
Winter, de Oude Man van het vorige jaar; hij is niet dood zooals de almanak zegt,
in 't geheel niet; hij is voogd over den kleinen prins Lente die komt. - Ja, de winter
regeert! En de honger knaagt, hè kleintjes?’
‘Net wat ik zeg,’ zei de kleinste musch, ‘de almanak is een bedenksel van de
menschen; hij volgt de Natuur niet, dat moeten zij aan ons overlaten, wij zijn toch
zooveel fijner geschapen!’
Er ging een week voorbij, en welhaast twee; het bosch zag zwart;
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het meer was bevroren tot gestold lood; de wolken ja, dat waren geen wolken, het
waren natte, ijskoude nevels, die over het land hingen; de groote zwarte kraaien
vlogen in troepen zonder geluid, het was of alles sliep. - Toen gleed er een dag een
zonnestraal over het meertje, en het glinsterde als smeltend tin. Het sneeuwdek over
de velden schitterde niet meer zooals eerst. Maar de witte gestalte, de Winter zelf,
zat nog op den hoogen kant en tuurde naar het Zuiden; hij werd niet gewaar, dat het
sneeuwkleed in den grond scheen te zinken, dat er hier en daar een klein, groen plekje
bloot kwam, en daar krioelden de musschen.
‘Kwiet, kwiet! komt nu het voorjaar?’
‘Lente!’ ging een roep over veld en akker en door het zwartbruine bosch, waar
frisch en groen het mos al glom tegen de boomstammen. En uit het Zuiden kwamen
de twee eerste ooievaars aanvliegen; ieder had een allerliefst kindje op zijn rug, de
een een jongen, de andere een meisje, en die kusten den grond als begroeting, en
waar ze hun voetjes zetten, kwamen witte bloemen op uit de sneeuw. Hand in hand
klauterden zij naar boven naar den ouden ijsman, de Winter, en vlijden zich tegen
hem aan als groetend; en op hetzelfde oogenblik waren zij alle drie verborgen, en
het heele landschap was weg; een dikke natte mist hield alles omklemd. Langzamerhand verijlden de nevels - de wind stak op, en met krachtige stooten
verjoeg hij den mist - nu scheen de zon zoo warm - de Winter was ook gegaan, en
de heerlijke kinderen zaten op den troon van het jaar.
‘Dat noem ik nu Nieuwjaar!’ zeiden de musschen; ‘nu komen wij zeker weer in
onze rechten en krijgen vergoeding voor den barren winter!’
Waar de twee kinderen liepen, daar sprongen de knoppen open aan boomen en
struiken, daar groeide het gras hooger, en het zaadveld kreeg een glanzender groen.
Het meisje strooide bloemen om zich heen, zij had een schat van bloemen in haar
rokje, die altijd weêr aangroeide, het bleef vol, hoe rijkelijk zij ook strooide - en in
haar gulheid schudde zij een heele bloesemsneeuw uit over de appel- en
perzikboomen, en toen stonden zij in volle pracht, voordat zij nog recht in 't blad
waren.
En zij klapte in haar handen en het jongetje klapte ook; toen kwamen de vogels,
van waar wist men niet, en allen kwetterden en kweelden: ‘de Lente is gekomen!’
Dat was een heerlijk gezicht. En menig oud moedertje kwam naar buiten in den
zonneschijn, en haar oogen, schuttende met de hand keek zij uit over de gele bloemen
op het veld; zoo was het ook geweest toen zij nog jong was; de aarde werd weêr jong
- ‘Wat een gezegende dag,’ zei ze dan.
Het bosch was nog bruin en in knop; maar op het boschveldje was alles uit, frisch
en geurig; viooltjes in menigte, anemoon en sleutelbloem, in
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ieder grassprietje speurde men sap en groei. Het was een pracht-tapijt om op te rusten
en daar zat ook het Lentepaartje, ze hielden elkaar bij de hand en lachten en zongen,
en groeiden, groeiden.
Er viel een zachte regen, zij merkten het niet eens. Regendruppel en vreugdetraan
was één. Bruid en bruidegom kusten elkaar; en meteen sprongen alle knoppen los.
- Toen de zon opging waren alle bosschen groen.
Hand in hand ging het bruidspaar onder het frissche looverdak, waar alleen
zonnestralen en slagschaduwen kleur gaven in het groen. Een kuische zuiverheid en
verfrisschende geur ging uit van de teere blaadjes. Helder en klaterend ruischten
beekjes en stroompjes tusschen de fluweelgroene biezen en over bonte steenen.
‘Rijkdom en volheid, zoo is het en zoo zal het eeuwig blijven,’ scheen de heele
Natuur zich uit te spreken.
En de koekoek riep, en de leeuwerik jubelde; het was het zalige voorjaar! Maar
de wilgen hadden wollen wantjes om hun bloemen; ze zijn ook zoo akelig voorzichtig,
dat is vervelend!
En zoo gingen dagen en zoo gingen weken; de warmte werd drukkend; heete
luchtgolven gingen door het koren, dat geler en geler werd. De witte waterlelie
spreidde haar groote groene bladeren uit over den waterspiegel en visschen zochten
er beschutting onder. En aan de zuidzijde van het bosch waar de zon brandde op de
muren van de boerderij, en de vol open rozen letterlijk doorstoofde, en waar de
kerseboomen dicht bezet waren met sappige, donkere bijna heetgestoofde trossen,
zat de verrukkelijke Zomervrouw, zij die wij zagen als kind en als bruid. Zij zag naar
de donkere wolken, hoe die zich vormden en opstegen als golven, als bergen,
zwartblauw en zwaar, en hooger en hooger stegen; van drie kanten kwamen ze en
breidden zich uit; het leek een versteende omgekeerde zee, en dan daalden zij weer
boven het bosch waar als door een toover eensklaps alles zweeg; ieder windzuchtje
had zich gelegd, nergens meer vogelstemmen, er was ernst en wachten in de heele
natuur. Maar wie op wegen of paden was, ruiters, wagens, voetgangers haastte zich
onder dak. - Daar lichtte het op eens, alsof even de zon doorbrak, schel en verblindend,
alles, als in vlam zettend, en dan weer duister onder rollenden donder. De regen
stroomde, en nacht en licht wisselden, stilte en knetterende slagen. De bruingeveêrde
rietstengels in het moeras bewogen zich in lange golvingen, de boomtakken verdwenen
onder vochtnevels; het duister kwam, het licht kwam; rust, dan donder. - Gras en
koren lagen neergeslagen, of zij nooit weer recht zouden staan. Maar nu op eens,
ging de regen over in druppels, de zon scheen, en aan halm en blad blonken de
waterdruppels als paarlen; de vogels zongen, de visschen sprongen, de muggen
dansten; en op een steen in het zoute
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opgezweepte zeewater, zat de Zomer zelf, een krachtige man, met bloeiende leden
en druipend haar - verjongd door het frissche bad zat hij in de warme zon. De Natuur
had zich verjongd, alles stond krachtig en frisch. Het was Zomer, warme, heerlijke
Zomer.
Verkwikkend en zoet was de geur, die van het vreugdige klaverveld kwam, de
bijen zoemden om de oude Dingplaats, de braamranken slingerden zich om den
altaarsteen, die door den regen schoongespoeld stond te schijnen in de zon. En
daarheen vloog de bijenzwerm met haar koningin, en maakten er raat en honing.
Niemand zag het behalve de Zomer en zijn prachtige vrouw: voor hen stond de
altaartafel gedekt met de offergave van de Natuur.
De avondhemel straalde als goud, geen kerkkoepel heeft het zoo rijk, en de maan
scheen tusschen avondrood en morgenrood: Het was Zomertijd.
En er vergingen weken, er vergingen dagen - de sikkels van de maaiers blonken
in 't korenland, de appelboom boog zijn takken onder de volte van gele en roode
vruchten; de hop geurde en hing met groote knoppen. En onder de hazelaar, waar de
nootjes in dikke dotten bijeen zaten, rustten man en vrouw, de Zomer en zijn ernstige
gezellin.
‘Wat een rijkdom!’ zeide ze, ‘zegen overal, goed en huiselijk, en toch, ik weet het
niet, ik verlang - rust-stilte, ik weet het woord niet recht! - Nu beploegen ze het veld
al weer; meer en altijd meer, begeert de mensch! - Kijk, de ooievaars komen in
troepen; ze volgen de ploeg - de vogel uit Egypte, die ons door de lucht droeg! Weet
je nog, hoe wij beiden als kinderen hier in het Noorden kwamen? - Bloemen brachten
wij en den heerlijken zonneschijn en het groen van de bosschen; maar daar is de
wind doorheen gevaren, zij worden bruin en donker als de boomen in het Zuiden;
maar zij dragen geen gouden vruchten, zooals die!’
‘Wil je die zien?’ vroeg de Zomer, ‘wees dan maar blij!’ en hij lichtte zijn arm op
en de bladeren kleurden zich rood en goud, een kleurenpracht kwam er over het heele
bosch, de rozenhaag droeg bloedroode bottels; aan de vlier hingen groote zwartbruine
trossen, en de glimmende bruinbonte kastanjes vielen uit de openspringende bolsters;
in het bosch bloeiden de viooltjes voor de tweede maal.
Maar de Jaarkoningin werd bleeker en bleeker: ‘De lucht wordt kil!’ zeide ze, ‘de
nacht brengt natte mist, ik verlang naar het Kinderland!’
En zij zag de ooievaars wegvliegen, allen vertrokken, en zij strekte de armen naar
hen uit. Zij zag hun leegstaande nesten: in een daarvan groeide een langgesteelde
korenbloem, in de ander koolzaad, alsof het nest niet anders was dan een heg of
schutting voor die planten; en de musschen vlogen er op.
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‘Kwiet! waar zijn de heerschappen gebleven? Ze kunnen zeker den wind niet
verdragen, en daarom zijn ze maar het land uit gegaan. Goeie reis, hoor!’
En geler en geler werden de bladeren in het bosch, het loof viel, de najaarsstormen
gierden. En op het afgevallen loof lag de Jaarkoningin, en met haar zachte oogen
keek zij naar de tintelende sterren; haar man stond bij haar. Een windstoot ging door
't loof - toen was 't weer stil; maar zij was weg; een vlinder, de laatste van het jaar,
fladderde heen door de koude lucht.
En de natte mist kwam, de ijzige wind en de donkere langste nachten. De
Jaarkoning stond daar met sneeuwwit haar; maar dat wist hij zelf niet: hij dacht, dat
het de sneeuwvlokken waren, die op hem neerkwamen; een dunne sneeuwlaag bedekte
al het groene veld.
En de klokken luidden voor Kerstmis. ‘De Geboorteklokken luiden!’ zei de
Jaarkoning, ‘nu wordt gauw het jonge heerscherspaar geboren. En voor mij zal er
dan rust zijn, als voor haar. Rust op de lichtende sterren!’
In het zuivere, groene sparrebosch, in de sneeuw, stond de Kerstengel en wijdde
de jonge boomen, die op het feest moesten dienen.
‘Vreugde in de huizen en onder de groene takken!’ zei de oude koning van het
Jaar; de weken hebben hem tot een sneeuwwitten grijsaard gemaakt. ‘Nu komt voor
mij het uur van rusten; nu krijgt het jonge paar kroon en scepter.’
‘En toch is aan u de macht!’ zei de Kerstengel. ‘De macht en niet de rust! Laat de
sneeuw warm liggen op het groene zaad! Leer te dulden, dat een ander gehuldigd
wordt en gij toch heerscher zijt; leer vergeten te zijn, en toch te leven. Uw vrijheid
komt met de Lente!’
‘Wanneer komt de Lente?’ vroeg de Winter. ‘Die komt als de ooievaar komt.’
En met zijn witte haren en sneeuwwitten baard zat nu de Winter ijskoud en oud
en gebogen, maar krachtig als de winterstorm en sterk als het ijs; hoog zat hij op de
besneeuwde hoogte en hij tuurde naar het Zuiden, zooals de vorige Winter gezeten
en uitgekeken had. - Het ijs kraakte, de sneeuw knirpte, de schaatsenrijders zwierden
over blinkende meren, en raven en kraaien stonden glanzend zwart tegen de witte
sneeuw, geen wind roerde zich. En in de stille lucht wrong de winter zijn handen,
en het ijs werd meterdik tusschen de landen.
Toen kwamen weer de musschen uit de stad en vroegen: ‘wie is die oude man
daar?’ En de raaf zat er weer, of een zoon van den vorige, dat is het zelfde, en zei:
‘dat is de Winter, de oude man van het vorige jaar. Hij is niet dood zooals de almanak
zegt; maar voogd over de Lente, die komt.’

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

t.o. 64

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

65
‘Als de Lente komt dan komt onze goede tijd,’ zeiden de musschen, ‘dan krijgen wij
een betere regeering, de vorige deugde niet!’
En in stille droomen knikte de Winter tegen het bladerlooze zwarte bosch, waar
iedere boom de fijne lijnen en de lichte buiging van zijn takken toonde; en over den
winterslaap daalden de ijskoude wolkennevels.
De heerschar droomde van zijn jonkheid, en van zijn mannelijken leeftijd - en
toen het dag werd stond het heele bosch in rijp; dat was de zomerdroom van den
Winter. De zon dooide de rijp van de takken.
‘Wanneer komt de Lente?’ zeiden de musschen.
‘Lente!’ klonk het als een echo van de hoogten waar de sneeuw lag. En de zon
scheen warmer en warmer, de sneeuw smolt, de vogels tjilpten: ‘de Lente komt!’
En hoog door de lucht kwam, de eerste ooievaar, de tweede volgde; een mooi kind
droegen ze elk op hun rug, en ze daalden op het open veld, en de kinderen kusten
den grond, en ze kusten den ouden, stillen man, en als Mozes op den berg verdween
hij, gedragen op den wolkennevel. De geschiedenis van het Jaar was ten einde.
‘Dat is heel juist!’ zeiden de musschen, ‘en het is heel mooi ook; maar het staat
niet in den almanak en daarom is het verkeerd.’
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VER, HEEL VER WEG VAN HIER, DAAR WAAR DE ZWALUWEN HEEN VLIEGEN

De Wilde Zwanen
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VER, héél ver weg van hier, daar, waar de zwaluwen heenvliegen als 't winter wordt,
woonde een koning, die elf zonen had, en ééne dochter, Eliza. De elf broeders - het
waren prinsen - gingen naar school met een ster op hun borst en een sabel op zij, zij
schreven op gouden leien met diamanten griffels, en ze kenden hun lessen even goed
van buiten als van binnen; men kon dadelijk hooren, dat het prinsen waren. Het
prinsesje Eliza zat op een voetenbankje van spiegelglas en had een prentenboek, dat
het halve koninkrijk gekost had.
O, die kinderen hadden het zoo goed, maar het zou niet altijd zoo blijven. Hun
vader, die koning was over het heele land, trouwde met een heele slechte koningin,
die in 't geheel niet lief was voor de arme kinderen, den éérsten dag merkten zij het
al; er was groot feest op het slot en daarom speelden de kinderen huishoudentje, maar
in plaats dat ze zooals vroeger
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koekjes kregen en gebraden appelen om mee te spelen, gaf de koningin hun niets
anders dan zand in een theekopje en ze zei, dat ze dan maar moesten doen of het iets
lekkers was.
Een week later stuurde ze de kleine Eliza naar buiten bij boeren om opgevoed te
worden en ze praatte tegen den koning zóó leelijk over de arme prinsjes, dat hij op
't laatst in 't geheel niet meer naar ze omkeek.
‘Vlieg jelui de wereld maar in en help je zelf!’ zei de booze koningin. ‘Vlieg! als
groote vogels zonder stem!’ Maar ze kon het toch niet zoo erg maken als ze wel wou;
ze werden elf mooie wilde zwanen. Met een wonderbaar vreemden kreet vlogen ze
uit de slotramen weg over het park en het bosch.
Het was nog heel vroeg in den morgen, toen ze voorbij het huisje kwamen vliegen
waar Eliza sliep in het kamertje bij den boer; daar zweefden ze over het dak, draaiden
met hun lange halzen en sloegen met hun vleugels, maar niemand hoorde of zag het;
toen moesten ze weer verder, hoog boven de wolken, ver weg in de wijde wereld.
Eindelijk vlogen ze een groot donker bosch in, dat zich uitstrekte tot aan het strand.
De arme kleine Eliza stond in het boerenkamertje en speelde met een groen blad,
want ander speelgoed had zij niet; zij prikte een gat in het blad en keek daardoor
naar de zon, en toen was het net of zij haar broeders' heldere oogen zag en iederen
keer, dat de warme zonnestralen haar wangen raakten, was het of zij haar kusten.
De eene dag ging voorbij als de andere. Als buiten de wind blies door de zware
rozenhagen, dan fluisterde hij tegen de rozen: ‘Wie kan mooier zijn dan gij?’ Maar
de rozen schudden hun hoofdjes en zeiden: ‘Eliza is mooier!’ En als Zondags de
oude vrouw op den drempel zat en in haar psalmboek las, dan sloeg de wind de
blaadjes om en zei tegen het boek: ‘wie kan vromer zijn dan gij?’ ‘Eliza is vromer!’
zei het psalmboek en het was waar wat de rozen en het boek zeiden.
Toen zij vijftien jaar was moest zij naar huis en toen de koningin zag hoe mooi ze
was, werd zij afgunstig en nijdig; zij had haar wel graag ook in een wilde zwaan
veranderd, zooals haar broers, maar zij durfde niet, want de koning zou zijn dochter
willen zien.
Vroeg in den morgen ging de koningin naar de badkamer, die was heelemaal van
marmer en overal waren zachte kussens. Zware, kostbare tapijten hingen tegen de
wanden. Zij nam drie padden en kuste ze en tegen de ééne zei ze: ‘Ga op Eliza's
hoofd zitten als ze in het bad komt, dat ze lui en traag wordt als jij! Ga op haar
voorhoofd zitten!’ zei ze tegen de andere, ‘dat ze leelijk wordt als jij, zoodat haar
vader haar niet herkent! Kruip tegen haar hart!’ zei ze tegen de derde, ‘dan wordt ze
boos en slecht en heeft zorg en verdriet!’ Toen zette ze de padden in het heldere
water en dat kreeg dadelijk een groene kleur. Daarna riep ze Eliza. Ze kleedde haar
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uit en liet haar in het water gaan, en toen ze onderdook kroop de eene pad in 'r haar,
de andere op haar voorhoofd, en de derde ging op haar borst zitten. Maar Eliza scheen
er niets van te merken en toen ze weer opstond, stonden er drie roode papavers in
het water. Waren de dieren niet vergiftig geweest en door de heks gekust, dan zouden
ze in roode rozen zijn veranderd; maar bloemen werden het toch, omdat ze tegen
haar hoofd en hart gelegen hadden; ze was zóó vroom en onschuldig, dat geen tooverij
macht over haar had.
Toen de booze koningin dat zag, wreef zij haar in met notensap, zoodat ze
heelemaal donkerbruin werd; over haar lief gezichtje smeerde ze stinkende zalf en
het mooie haar verwarde zij; en niemand zou de lieve Eliza meer gekend hebben.
Toen nu haar vader haar zag, schrikte hij en zei, dat dát zijn dochter niet was. En
er was niemand, die haar kennen wou, behalve de waakhond en de zwaluwen, maar
dat zijn maar beesten, die niets hebben in te brengen. Toen schreide de arme Elize
en dacht aan haar elf broeders, die allemaal weg waren. Bedroefd sloop ze heen uit
het paleis en liep dagen lang over velden en moerassen tot ze in het groote bosch
kwam. Ze wist heelemaal niet waar ze heen zou gaan, ze voelde zich alleen maar
zoo bitter bedroefd en ze verlangde zoo naar haar broeders. Die waren zeker ook net
als zij, verjaagd en verstooten in de wijde wereld en ze wou zoeken of zij ze niet
terug kon vinden.
Ze was nog niet lang in het bosch of de avond kwam; ze wist weg nog steg; toen
legde zij zich neer op het zachte mos, met haar hoofd tegen een boomstronk, en zeide
haar avondgebedje. Het was stil, de lucht was zacht en over het mos viel een groene
lichtschijn van duizenden glimwormpjes; toen ze even met haar hand een tak
aanraakte, vielen ze als vallende sterren op haar neer. Den heelen nacht droomde zij
van hare broeders; ze speelden weer als kinderen samen en schreven met diamanten
griffels op de gouden leien en ze keken samen het mooie prentenboek, dat het halve
koninkrijk gekost had. Maar er kwamen nu niet als vroeger nulletjes en streepjes op
hun leien, zij schreven nu alles op wat zij gedaan hadden, alles wat zij hadden
ondervonden en gezien. En het prentenboek leefde: de vogels zongen en de menschen
kwamen er uit en spraken tegen Eliza en hare broeders. Maar als ze een blad omsloeg,
sprongen ze er dadelijk weer in, omdat er geen verwarring in de prenten zou komen.
Toen ze wakker werd stond de zon al hoog, maar ze kon haar niet zien; want de
hooge boomen maakten een dicht dak met hunne takken; toch zag zij de zonnestralen
als een gouden sluier door 't loof spelen. Het rook er zoo frisch naar al dat groen, en
de vogels kwamen bijna op haar schouders zitten. Zij hoorde het water plassen; het
waren veel kleine bronnetjes, die allen uitkwamen in een vijver met een helderen
zandbodem. Wel groeiden er
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dichte struiken om heen, maar op één plaats hadden de herten een doorgang gemaakt,
en dáárdoor ging Eliza naar het water. Dat was zóó helder en zóó stil, dat, had de
wind de takken niet bewogen, ze geloofd zou hebben, dat het spiegelbeeld, dat zij
op den bodem zag, geschilderd was, zoo duidelijk en scherp zag zij daar iederen
struik, ieder blad, in zon en schaduw.
Maar toen zij haar eigen gezichtje in het water zag, verschrikte zij, zoo bruin en
leelijk was het; toen maakte zij haar handje nat, en wreef er haar oogen en voorhoofd
mee zoodat haar blanke huid er weêr doorkwam. Daarna trok zij haar kleêren uit en
ging heelemaal in het frissche water; een mooier koningskind dan zij was er toen in
de wereld niet te zien. Nadat ze zich weêr aangekleed had, en haar lange haar
gevlochten, ging ze naar de bron, dronk uit haar handje en liep verder het bosch in,
ze wist zelf niet waarheen. Zij dacht aan haar broeders en dacht aan den goeden God,
die haar zeker niet verlaten zou. Hij liet immers de wilde appels voor haar groeien
omdat zij honger had! Zij zag een boom met takken zwaar van vruchten, daarmede
hield zij haar middagmaal, en ging toen in het donkerste gedeelte van het bosch.
Daar was het zóó stil, dat zij haar eigen voetstappen hoorde; ieder blaadje hoorde
zij, dat bewoog onder haar voet; geen vogel was er te zien, geen zonnestraal drong
door 't dichte groen. De hooge stammen stonden zoo dicht aan elkaar, dat het was
of zij tusschen een staketsel was ingesloten. O, hier was een eenzaamheid, zooals zij
't nooit gevoeld had. De nacht was zwart, geen glimwormpje lichtte in 't mos, treurig
legde zij zich te slapen; toen was het of de boomtakken boven haar zich op zij bogen
en Onze Lieve Heer zag met vriendelijke oogen op haar neêr, en kleine engeltjes
keken over zijn schouders en onder zijn armen door.
Toen ze 's morgens wakker werd, wist ze niet of ze gedroomd had of dat het
werkelijk zoo was gebeurd.
Zij liep een eindje voort; daar kwam zij een oude vrouw tegen met een mand vol
boschbessen; de vrouw gaf haar wat van de bessen en Eliza vroeg of zij geen elf
prinsen door het bosch had zien rijden.
‘Neen,’ zei de oude vrouw, ‘maar gisteren zag ik in de rivier hierbij elf zwanen
zwemmen, die gouden kronen droegen.’
En ze bracht Eliza een eindje verder bij een helling; daar beneden slingerde zich
een riviertje; de boomen aan beide oevers bogen hunne dichtbebladerde takken tot
elkander en waar zij elkaar niet konden bereiken in hun natuurlijken groei, daar waren
de wortels losgeraakt en helden de stammen over het water zoodat zij toch hunne
takken konden samenvlechten.
Eliza zei de oude vrouw goeden dag, en volgde 't riviertje tot dáár waar het
uitmondde op het groote, open strand.
Heel de groote prachtige zee zag het meisje vóór zich, maar geen schip, nergens
een boot op die oneindige vlakte; hoe zou zij nu verder komen! Zij keek naar de
tallooze steentjes op het strand; het water had ze alle rond
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geslepen. Glas, ijzer, steenen, alles wat aangespoeld was, had zijn vorm gekregen
door het water, dat toch nog zachter was dan haar eigen fijn handje. ‘Dat water is
onvermoeid, en daardoor effent zich het harde: ik zal ook onvermoeid zijn! Ik dank
u voor die les, gij groote zee! ééns, dat voel ik, zult gij mij bij mijn lieve broeders
brengen!’
Op het aangespoelde zeewier lagen elf witte zwanenveeren; ze nam ze bij elkaar
in haar hand, er lagen droppels op: het kon dauw zijn of tranen, wie wist het!
Héél eenzaam was het groote strand, maar dat voelde zij niet; ook was de zee vol
afwisseling; in een paar uren was daar meer te zien, dan in een heel jaar op een
binnenwater. Als er een groote zwarte wolk overheen trok, dan was het of de zee
wilde zeggen: ‘ik kan ook wel zwart zijn,’ en dan blies de wind, en de golven keerden
't witte schuim naar buiten. Maar lichtten 's avonds de wolkjes rood, en rustte de
wind, dan was de zee als een rozenblad. Soms was zij groen, soms wit, maar al was
zij overal vlak en stil, aan 't strand was toch altijd een kleine beweging; het water
ging zacht op en neer als de borst van een slapend kind.
Toen de zon haast onderging zag Eliza elf wilde zwanen met gouden kronen naar
het land vliegen, zij zweefden achter elkaar als een lang wit lint. Eliza verborg zich
achter een boschje op de helling, de zwanen streken dicht bij haar neêr en sloegen
met hunne groote, witte vleugels.
En toen de zon onder was, viel op eens hun zwanenhuid af en er stonden elf mooie
prinsen, Eliza's broeders. Zij gaf een kreet van vreugde en verrassing, want al waren
zij veel veranderd, zij voelde toch, dat zij het zijn moesten, en zij sprong in hun armen
en riep ze bij hun namen; en de prinsen waren zoo blij toen ze hun zusje herkenden,
dat zoo groot en mooi was geworden. Ze lachten en huilden, en spraken veel samen
en heel gauw wisten ze, hoe leelijk hun stiefmoeder tegen hen allen geweest was.
‘De oudste vertelde hoe zij allen als wilde zwanen moesten rondvliegen zoolang
de zon scheen: ‘Als de zon ondergaat,’ zeide hij, ‘worden wij weer menschen; daarom
moeten wij altijd zorgen, dat wij tegen dien tijd vasten grond hebben, want waren
wij in de lucht of boven de zee, dan zouden wij neervallen en verdrinken. Hier wonen
wij niet: Er ligt een heel mooi land aan de overzijde, maar de weg is lang; de groote
zee ligt er tusschen; en er is geen enkel eiland waar wij zouden kunnen rusten. Alleen
een kleine eenzame rots steekt uit, juist in 't midden, net groot genoeg, om er vlak
naast elkaar te kunnen zitten, en als de zee woest is, spuit het water hoog over ons
heen. Maar toch zijn wij er heel dankbaar voor, want wij overnachten er in onze
menschengedaante, en anders zouden wij nooit ons lieve vaderland kunnen terugzien:
de twee langste dagen in het jaar hebben wij noodig voor die vlucht. Slechts eens in
het jaar mogen wij onze lieve ouderlijke woning bezoeken; en elf dagen mogen wij
blijven. Dan vliegen
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wij over dit groote bosch van waar wij het slot kunnen zien, waar wij geboren zijn
en waar onze vader woont, en den hoogen toren van de kerk, waar moeder begraven
is. - Wij voelen ons hier zoo thuis; de boomen en bosschen zijn één met ons; wij zien
de wilde paarden rennen over de vlakte, zooals vroeger toen wij kinderen waren; de
oude wijsjes hooren wij zingen door de kolenbranders, waar wij vroeger bij dansten.
Hierheen worden wij getrokken, naar dít land, en hier hebben wij u terug gevonden,
lief klein zusje; twee dagen mogen wij hier nog blijven, dan moeten wij weg over
de zee, naar een heerlijk mooi land, maar 't is niet ons vaderland! Hoe nemen wij je
mee, wij hebben geen schip of boot!’
‘Hoe zal ik u kunnen bevrijden?’ zei Eliza.
En zij spraken samen bijna den heelen nacht en sliepen maar kort.
Eliza werd wakker door 't suizen van vleugels over haar heen. De broeders waren
weer veranderd in zwanen en vlogen in groote kringen, en eindelijk ver weg; maar
de jongste was achter gebleven, en hij legde zijn hoofd in haar schoot en zij streelde
zijn witte vleugels; den heelen dag waren zij samen. Tegen den avond kwamen de
anderen terug en toen de zon onder was kregen zij hun menschengedaante.
‘Morgen vliegen wij weg en dan mogen wij niet terug komen voor over een heel
jaar, maar wij kunnen je zoo niet achterlaten! Heb je moed mee te gaan? Ik ben sterk
genoeg om je door het bosch te dragen en onze vleugels dragen je wel over de zee.’
‘Ja, neem mij mee!’ zei Eliza.
In dien nacht vlochten zij een net van buigzaam wilgenbast en taaie biezen; het
werd groot en sterk. Eliza legde zich er in en toen de zon opkwam en de broeders
weer in zwanen veranderd waren, namen zij met hun snavels het net vast en vlogen
er mee weg. Hoog op in de lucht vlogen ze met hun lieve zusje, dat nog sliep.
De zonnestralen vielen op haar gezicht: daarom ging een van de zwanen boven
haar vliegen, zoodat zij in de schaduw kwam van zijn breede vleugels.
Zij waren al ver van het land toen Eliza wakker werd; zij dacht, dat zij nog
droomde, zóó vreemd was het door de lucht gedragen te worden, hoog boven de zee.
Naast haar lag een tak met heerlijke rijpe bessen en een bos eetbare wortelen, die
had de jongste van de prinsen bij elkaar gezocht en zij glimlachte dankbaar tegen
hem, want zij zag, dat hij het ook was, die haar voor de zon beschutte met zijn
vleugels.
Ze waren zóó hoog, dat het eerste schip, dat ze zagen, wel een witte meeuw leek,
die op het water zwom. Achter hen dreef een groote wolk, als een berg, en Eliza zag
hun schaduwen, van haar en van de elf zwanen, reusachtig groot er tegen aan; het
was een schilderij, zóó heerlijk als zij het nog nooit gezien had. Maar naar mate de
zon hooger steeg, en zij de wolk verder achter zich lieten, verdween het zwevende
schaduwbeeld.
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Den heelen dag vlogen ze door en het ging sneller dan een pijl door de lucht, maar
toch langzamer dan anders, nu zij hun zuster te dragen hadden. Er kwam een storm
opzetten en het werd avond: angstig zag Eliza de zon dalen; nog was de eenzame
klip niet te zien; het scheen haar of de zwanen hun vleugelslag versterkten. Ach, het
was haar schuld, dat ze niet vlug genoeg vooruit kwamen; als de zon onder was
zouden zij menschen worden en dan in 't water vallen en verdrinken.
Toen bad zij in haar innigste ziel een gebed tot God; nóg zag zij geen klip. De
zwarte wolk naderde; hevige windstooten gingen den storm vooraf;

de wolken stonden als één groote golf in de lucht, loodkleurig en dreigend,
bliksemstralen schoten er doorheen.
Nu was de zon bijna aan den rand van de zee. Eliza's hart stond haast stil van angst;
op ééns schoten de zwanen recht naar beneden, zóó plotseling, dat zij bijna viel;
daarna zweefden zij weer verder. Nu eerst zag zij het kleine eilandje onder zich; het
leek niet grooter dan een zeehond, die zijn kop uit het water steekt.
De zon daalde snel en was nu niet meer dan een ster; Eliza voelde den vasten
grond; de zon was uitgedoofd, als 't laatste vonkje van een brandend papier, daar
stonden haar broeders arm in arm om haar heen; maar er was ook niet meer plaats
dan juist voor hen en haar.
De zee sloeg tegen de rots en overstroomde hen; de lucht stond als in vlammend
vuur en aanhoudend ratelde de donder. Maar zuster en broeders hiel-
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den elkander bij de hand en zongen een psalm; dat gaf hen troost en moed.
Toen het dag werd, was de lucht helder en stil en met het opgaan van de zon vlogen
de zwanen met Eliza van het eiland weg. De zee was nog hevig bewogen; op het
zwartgroene water dreef het witte schuim als millioenen zwemmende zwanen, zoo
scheen het hen uit de hoogte.
Toen de zon hooger steeg, zag Eliza een bergland voor zich, half zwevend in de
lucht; op de bergtoppen schitterende ijsvlakten. Een mijlen lang slot zag zij daar,
met trotsche zuilengangen in hooge rijen; daar vóór, aan den voet van de bergen,
wuivende palmbosschen en prachtbloemen zoo groot als molensteenen. Zij vroeg of
dat het land was waar zij heen zouden; maar de zwanen schudden hun hoofden, want
wat zij zag was het prachtige luchtslot van de Fee Morgana, dat eeuwig verandert;
daarheen mochten zij niemand brengen. Eliza staarde er heen; daar stortte alles in
elkaar, bergen, bosschen en slot en er stonden twaalf trotsche kerken met hooge
torens en spitsboogvensters; ze geleken alle op elkaar. Zij meende den klank van het
orgel te hooren, maar het was de zee. Nu waren de kerken heel dicht bij; maar op
eens werd het een vloot, die onder hen door zeilde, en toen zij er op neer kijken wilde
was het een nevel, die over het water heen joeg. Ja, dit was een gezichtsbedrog
geweest, maar nu zag zij werkelijk het land, waar zij heen moesten. Blauwe bergen
en cederbosschen, steden en trotsche kasteelen. Lang voordat de zon onderging zag
zij, in een berg voor zich uit, een groot hol dat met sierlijke groene slingerplanten
begroeid was, zóó fijn of het geborduurde tapijten waren.
‘Nu zullen wij eens zien wat je hier droomt van nacht,’ zei de jongste prins en hij
wees haar haar slaapkamer.
‘Droomde ik maar, hoe ik jelui verlossen kon!’ zei Eliza, en die gedachte vervulde
haar zoo, dat zij haar mee bracht in haar slaap; en het was haar of zij hoog door de
lucht vloog, naar Fata Morgana's luchtslot; daar kwam de Fee haar tegemoet, schoon
en glanzend, maar toch leek zij op de oude vrouw, die haar de bessen had gegeven
in het bosch, en haar verteld had van de zwanen met de goude kronen.
‘Uwe broeders kunnen verlost worden,’ zeide zij, ‘maar hebt ge moed en
volharding? Wel is de zee zachter dan uw fijne handen en vervormt toch de harde
steen, maar zij voelt niet de pijn, die uw teere vingers zouden voelen; de zee heeft
geen hart en lijdt niet den angst en smart, die gij moet lijden.
Ziet ge die brandnetel in mijn hand? zoo groeien er vele om het hol waar ge slaapt.
Alléén deze en de brandnetels, die groeien op de graven van het kerkhof zijn te
gebruiken: onthoud dat goed. Ge moet ze plukken al branden ze uw huid vol blaren.
Breek ze met de voeten, dan krijgt ge vezels als van vlas. Daar moet ge elf
pantserhemden van vlechten met lange mouwen; die gooit ge over de elf wilde zwanen
heen, dan is de betoovering verbroken. Maar denk er aan, dat ge van het oogenblik
af, dat ge het werk begint, tot

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

75

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

76
het laatste hemd klaar is, niet moogt spreken. Het eerste woord, dat ge zegt gaat als
een dolk door uw broeders' hart. Bedenk dat alles goed.’
En op hetzelfde oogenblik raakte zij Eliza's hand aan met de brandnetel; zij brandde
als vuur en Eliza werd wakker. Het was al lichte dag, en dicht bij de plaats waar zij
geslapen had lag een brandnetel juist zooals zij haar gezien had in haar droom. Toen
viel zij op haar knieën, dankte God en ging naar buiten om haar werk te beginnen.
Met haar fijne handen greep ze in de leelijke netels; het was als vuur; groote blaren
brandden ze op haar armen en handen, maar ze wilde het gaarne lijden, als ze er haar
lieve broeders mee kon bevrijden. Met haar bloote voetjes brak zij iedere netel en
begon de vezels te vlechten.
Toen de zon onder ging kwamen hare broeders en zij begrepen niet waarom zij
zoo zwijgend was; ze hielden het voor een nieuwe tooverij van de booze stiefmoeder;
maar toen ze hare handen zagen begrepen ze wat zij voor hen deed; de jongste broeder
schreide, en waar zijn tranen vielen daar voelde zij geen pijn en verdwenen de
brandende blaren.
Zij werkte den heelen nacht door, want zij had geen rust, voor ze haar broeders
verlost had; den heelen volgenden dag, terwijl de zwanen weg waren, zat zij daar in
haar eenzaamheid, maar nooit ging de tijd zóó vlug! Eén pantserhemd was al klaar:
nu begon ze aan het tweede.
Een jachthoorn klonk tusschen de bergen; ze werd angstig; het geluid kwam dichter
bij; ze hoorde honden blaffen; verschrikt kroop ze achter in het hol, bond de
brandnetels bij elkaar en ging er op zitten.
Op eens kwam een groote hond door de struiken springen en dadelijk daarop nog
een, en toen weer een: ze blaften heel hard en liepen terug en kwamen weer. Het
duurde niet lang of alle jagers stonden voor het hol, en de mooiste van allen was de
koning van het land; hij ging naar Eliza toe: nooit had hij een mooier meisje gezien.
‘Waar kom je toch van daan, lief meisje?’ vroeg hij. Eliza schudde haar hoofd; ze
mocht immers niet spreken, daar hing haar broeders' leven en bevrijding van af. En
ze verborg haar handen onder haar kleedje, dat de koning niet zou zien wat zij leed.
‘Ga met mij mee,’ zei hij: ‘als je zoo goed bent als mooi, dan zal ik je kleeden in
zijde en fluweel, dan zal ik een gouden kroon op je hoofd zetten en in mijn mooiste
paleis zul je wonen!’ En hij nam haar achter op zijn paard; zij huilde en wrong hare
handen. Maar de koning zeide: ‘ik wil alleen je geluk! Eens zul je er mij voor danken!’
En hij joeg voort met haar over de bergen en hield haar voor zich vast, op zijn paard.
En de jagers volgden.
Toen de zon onderging lag daar de prachtige koningsstad, met kerken en koepels,
en de koning voerde haar zijn slot binnen; daar sprongen hooge fonteinen in de
marmeren zalen, en muren en zolderingen waren met het heerlijkste schilderwerk
versierd: maar Eliza zag het niet, zij treurde en
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schreide; willoos liet zij zich door de vrouwen haar koninklijke kleeren aantrekken;
zij vlochten paarlen door haar haren en trokken handschoenen over haar verbrande
handen.
Toen zij daar stond in al haar pracht, was zij zoo verblindend schoon, dat het hof
zich nog dieper voor haar boog dan te voren. En de koning verkoos haar tot zijn
bruid, hoewel de aartsbisschop het hoofd schudde en fluisterde, dat het mooie
boschmeisje zeker een heks was; want zij verblindde hunne oogen en betooverde 's
konings hart.
Maar de koning luisterde daar niet naar, hij liet muziek komen en een prachtigen
maaltijd aanrichten en de mooiste meisjes voor haar dansen; en hij bracht haar door
statige parken en kleurige tuinen vol bloemengeur en in prachtige zalen. Maar het
bracht geen glimlach in haar oogen; droefheid was daarin en smart, als haar eenig
deel. Nu opende de koning de deur van een klein kamertje, dicht bij haar slaapvertrek.
Het was bekleed met kostbare groene tapijten en leek geheel het hol, waar zij gewoond
had. Op den grond lag de bundel vezels, die zij van de brandnetels had gekregen en
aan de zoldering hing het pantserhemd, dat zij had afgewerkt. Een van de jagers had
dat alles meegebracht als een curiositeit.
‘Hier kun je je in je vorig thuis terugdroomen,’ zei de koning: ‘daar is het werk
waar je je mee bezig hield; nu midden in al je pracht is het aardig voor je, aan dien
tijd terug te denken.’
Toen Eliza dat alles zag, waar haar ziel zoo van was vervuld, lichtten hare oogen
van vreugd, en het bloed kwam terug in haar wangen; ze dacht aan de bevrijding van
hare broeders en zij kuste de hand van den koning. En de koning liet alle kerkklokken
luiden tot verkondiging van het bruiloftsfeest. Zoo werd het mooie, stomme meisje
uit het bosch, koningin van het land.
Doch de aartsbisschop fluisterde den koning booze woorden in het oor; maar zij
drongen niet door tot zijn hart; hij wilde bruiloft houden en de aartsbisschop zelf
moest haar de kroon op het hoofd zetten. Hij drukte met boozen wil den nauwen
band op haar hoofdje vast, dat het pijn deed; doch om haar hart lag drukkender band;
de zorg over hare broeders, daardoor voelde zij niet de pijn van het lichaam.
Haar mond was stom, want het eerste woord, dat zij sprak zou immers haar
broeders' dood geweest zijn? maar in hare oogen lag groote, innige liefde voor den
lieven, mooien koning, die alles deed wat hij kon om haar gelukkig te maken. Iederen
dag hield zij meer van hem: o, als zij maar spreken mocht en hem alles zeggen wat
zij leed; maar stom moest zij blijven, stom tot haar werk zou gedaan zijn. Daarom
sloop zij 's nachts stilletjes weg, en ging in het kleine kamertje, dat zoo op het hol
leek, en vlocht aan de pantserhemden, snel vlocht zij ze, den een na den ander, maar
toen ze aan de zevende zou beginnen had ze geen vlas meer.
Op het kerkhof, wist ze, groeiden de netels, die zij gebruiken moest, maar
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ze moest ze zelf plukken; hoe zou zij 's nachts op het kerkhof komen?
‘O, wat is de pijn aan mijn vingers vergeleken bij de pijn van mijn ziel!’ dacht ze,
‘ik moet het wagen, God zal mij niet verlaten!’
In grooten angst, als ging ze om kwaad te doen, sloop ze in den maanlichten nacht
den tuin in, door de lange lanen, naar de stille straten; zoo kwam ze eindelijk aan het
kerkhof. Daar zag ze op een van de grootste grafsteenen een rij van heksen; ze
kleedden zich uit of ze wilden gaan baden en toen groeven ze met hun lange, magere
vingers in de versche graven, haalden er de lijken uit en aten er van. Eliza moest er
vlak langs, en ze, keken haar aan met hun leelijke oogen, maar zij zeide haar gebed
en verzamelde de brandnetels en toen ging ze terug naar het slot.
Maar één enkel mensch had haar gezien: de aartsbisschop. Nu had hij toch gelijk,
het was niet in orde met de koningin; ze was een heks en ze had den koning bedrogen
en het geheele volk.
In den biechtstoel zeide hij den koning wat hij gezien had, en toen hij de harde
woorden sprak, schudden de heilige-beelden van het houtsnijwerk hunne hoofden,
alsof zij zeggen wilden: ‘het is niet waar, Eliza is onschuldig.’
Maar de aartsbisschop legde het anders uit, hij meende dat zij hunne hoofden
schudden over hare zonde. Toen rolden er twee zware tranen over 's konings wangen,
hij ging terug met twijfel in zijn hart; en hij hield zich 's nachts of hij sliep; maar hij
sliep niet, er was geen rust voor hem; hij zag hoe Eliza opstond, iederen nacht
herhaalde zich dat, en iederen nacht ging hij haar achterna en zag dat zij het kamertje
binnenging.
Van dag tot dag werd zijn blik somberder; Eliza zag het en zij begreep niet waarom;
maar het maakte haar angstig; o, hoe leed zij in haar hart! Op het koninklijk fluweel
en purper vielen hare tranen, daar lagen zij als schitterende diamanten, en allen, die
die vorstelijke pracht zagen, wenschten ook koningin te zijn.
Intusschen liep haar werk ten einde; er ontbrak nog maar één pantserhemd; maar
ze had geen vlas meer en geen enkele brandnetel. Nog ééns, voor dezen allerlaatsten
keer, moest zij naar het kerkhof en een paar handenvol plukken.
Met angst dacht ze aan die eenzame wandeling, en aan de vreeselijke heksen, maar
haar wil was vast en haar vertrouwen in God.
Eliza ging, maar de koning en de aartsbisschop volgden haar; ze zagen haar het
groote ijzeren hek van het kerkhof binnengaan en toen ze dichterbij kwamen, zagen
ze op den grafsteen de afschuwelijke heksen zitten, zooals Eliza ze de eerste maal
gezien had: en de koning wendde zich af; want tusschen deze dacht hij zich zijn
vrouw, die hij zoo liefhad.
‘Het volk moge haar oordeelen,’ zei hij; en het volk oordeelde: ‘Den dood door
den brandstapel!’
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Uit de prachtige koningszalen werd zij in een donker, vochtig hol gebracht, waar de
wind floot door het tralievenster; in plaats van fluweel en zijde gaven ze haar de
brandnetels, die zij verzameld had, daar kon ze haar hoofd op leggen; de harde,
brandende pantserhemden, die zij gevlochten had, zouden matras en dekens zijn.
Maar zij hadden haar niets beters kunnen geven; ze begon weer haar werk en bad tot
God. Buiten zongen de straatjongens spotliedjes op haar: niemand troostte haar met
een vriendelijk woord.
Maar toen het avond werd hoorde zij vleugelgesuis voorbij het tralievenster gaan.
Dat was de jongste broeder, die zijn zuster eindelijk gevonden

had; en ze schreide luid van vreugde, hoewel zij wist, dat de nacht die nu kwam,
wellicht haar laatste was: maar-haar werk was ook haast klaar, en haar broeders bij
haar.
De aartsbisschop kwam om het laatste uur nog met haar te zijn, dat had hij den
koning beloofd; maar zij schudde haar hoofd en smeekte hem met haar blik om weg
te gaan. Zij moest immers dezen nacht haar werk klaar hebben, anders was alles te
vergeefs - alles: smart, tranen en slapelooze nachten. De aartsbisschop ging heen
met booze woorden tegen haar, maar de arme Eliza wist, dat zij onschuldig was en
bleef aan haar werk.
De muisjes liepen over den vloer, en sleepten de netels aan haar voeten, om toch
ook een beetje te helpen; en de lijster ging tusschen de tralies voor
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haar venster zitten en zong den heelen nacht zoo vroolijk hij maar kon, opdat zij den
moed niet zou verliezen.
Het was nog vóór den dageraad; eerst over een uur zou de zon opgaan; dáár stonden
de elf broeders voor de slotpoort en verlangden vóór den koning gebracht te worden;
maar dat kon niet, zeide men: het was nog nacht en de koning sliep en men mocht
hem niet wakker maken. Ze smeekten, ze dreigden; de wacht kwam en eindelijk de
koning zelf en hij vroeg, wat dat alles beduidde, maar op dát oogenblik kwam juist
de zon op en er waren geen prinsen meer te zien, maar elf zwanen vlogen heen over
't slot.
Uit de stadspoort stroomde het volk, ze wilden allen de heks zien verbranden. Een
oud leelijk paard trok de kar waarin zij reed; zij hadden haar een pij aangetrokken
van grof zakkengoed; haar prachtige, lange haar hing los om haar hoofdje; haar
wangen waren doodsbleek en haar lippen bewogen zich zacht terwijl zij al maar
voortvlocht met het groene vlas; zelfs op weg naar den dood, bleef zij aan haar werk;
tien pantserhemden lagen aan haar voeten, het elfde zou haast klaar zijn. Het gepeupel
schimpte en schold:
‘Kijk de heks eens mompelen! Ze heeft niet eens een psalmboek in de hand, ze
zit met haar tooverij: Trek het weg, scheur het in stukken!’
En zij drongen allen op haar toe en wilden haar werk vernielen; dáár kwamen elf
witte zwanen aangevlogen, die zetten zich om haar heen op de kar en sloegen met
de groote vleugels. Het volk week ontsteld op zijde.
‘Dat is een teeken van den Hemel! Zij is zeker onschuldig!’ fluisterden velen tot
elkaar, maar zij durfden het niet hardop zeggen.
De beul greep haar bij de hand: toen gooide zij haastig de elf hemden over de
zwanen en er stonden elf heerlijke prinsen, maar de jongste had een zwanenvleugel
in plaats van een arm, want in het elfde pantserhemd was geen mouw, die had zij
niet af kunnen krijgen.
‘Nu mag ik spreken!’ zeide zij. ‘Ik ben onschuldig!’
En het volk, dat had gezien wat er gebeurd was, boog zich voor haar als voor een
heilige; maar zij viel als dood in haar broeders' armen, zóó hadden spanning en smart
haar aangegrepen.
‘Ja, zij is onschuldig!’ zei de oudste broeder en hij vertelde alles wat er gebeurd
was en terwijl hij sprak verspreidde zich een rozengeur als van millioenen rozen door
de lucht; want ieder stuk hout van den brandstapel had wortel geschoten en takken,
en er stond nu een reusachtig rozenbosch, vol roode rozen; bovenop zat een witte
bloem, die glansde en schitterde als een ster; die plukte de koning en stak hem in
Eliza's kleed; toen ontwaakte zij en haar hart was vol vrede en gelukzaligheid.
En alle kerkklokken begonnen van zelve te luiden, en vogels kwamen aangevlogen
in dichte scharen. En op het slot vierde men een bruiloftsfeest zooals geen koning
het ooit had beleefd.
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ER ZAT EEN MOEDER BIJ HAAR KINDJE

De Geschiedenis van een Moeder
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ER zat een moeder bij haar kindje, ze was zoo bedroefd, zoo bang, dat het sterven
zou. Het zag zoo bleek; de oogjes waren dicht, en heel zachtjes haalde het adem,
soms heel diep alsof het zuchtte, en dan keek de moeder nog angstiger naar het arme
stumpertje.
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Er werd aan de deur geklopt, en een oude man kwam binnen; hij had een soort van
paardedeken om, die heelemaal om hem heen sloot, want dat is warm; en dat had hij
wel noodig, want het was winter. Buiten was er niets dan ijs en sneeuw en de wind
was zoo koud, dat hij sneed als een mes.
En omdat de oude man rilde van de kou en het kind een oogenblik sliep, stond de
moeder op en zette bier op de kachel in een klein potje, dat hij wat warms te drinken
zou hebben. En de oude man wiegde het kindje. De moeder ging op een stoel dicht
bij hem zitten en keek hoe het zoo diep ademhaalde en het handje oplichtte.
‘Geloof je ook niet, dat ik het wel houden zal?’ vroeg zij. ‘Onze lieve heer zal het
mij toch niet af willen nemen!’
En de oude man - het was de dood zelf, - knikte zoo wonderlijk met het hoofd,
dat het even goed ‘ja’ als ‘neen’ kon beduiden. De moeder keek stil voor zich uit en
de tranen liepen over haar wangen; haar hoofd werd zoo zwaar, in drie dagen en
nachten had zij niet geslapen en nu sliep ze in, maar één oogenblik; toen schrikte zij
weer wakker en rilde van de kou: ‘Wat is dat?’ zei ze en ze keek naar alle kanten;
maar de oude man was weg, en haar kindje was ook weg, dat had hij meegenomen.
In den hoek snorde en piepte de oude klok; het groote, zware gewicht hing tot op
den vloer. Bom! Nu stond ook de klok stil.
Maar de arme moeder liep het huis uit en riep om haar kind.
Buiten, midden in de sneeuw zat een vrouw, in lange, zwarte kleeren. Zij zeide:
‘De dood is in je huisje geweest; ik zag hem gauw wegloopen met je kindje; zijn
gang is sneller dan de wind, en wat hij meeneemt brengt hij nooit terug.’
‘Zeg mij alleen maar, welken weg hij ging!’ zei de moeder. ‘Zeg mij zijn weg,
dan vind ik hem wel!’
‘Ik weet den weg!’ zei de vrouw in de zwarte kleeren, ‘maar voor ik het zeg, moet
je eerst al de liedjes voor mij zingen, die je voor je kindje gezongen hebt. Ik vind ze
zoo mooi; ik heb ze dikwijls vroeger gehoord: ik ben de Nacht. Ik heb je zien schreien
terwijl je ze zong!’
‘Ik zal ze alle, alle zingen!’ zei de moeder, ‘maar houd mij niet op; ik moet hem
inhalen, ik moet mijn kindje vinden.’
Maar de nacht bleef stom en stil, toen wrong de moeder hare handen en zong en
schreide; het waren veel liedjes, maar nog meer tranen. En toen zij ze alle gezongen
had zei de nacht: ‘Ga naar rechts in het donkere sparrebosch, daar zag ik den dood
heengaan met je kind.’
Diep in het bosch kruisten de wegen elkaar, en de moeder wist niet meer hoe zij
gaan moest. Toen zag zij een doornstruik, heelemaal kaal, zonder blad of bloem,
want het was midden in den kouden winter; de takken waren wit bevroren.
‘Heb je den dood niet voorbij zien gaan met mijn kindje?’
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‘Zeker!’ zei de doornstruik, ‘maar ik zeg je niet welken weg hij genomen heeft,
voordat je mij gewarmd hebt aan je borst, want ik vries dood: ik word nog heelemaal
tot ijs.’
En ze drukte den doornstruik aan haar borst heel vast, om hem goed te verwarmen;
de doornen drongen tot in haar vleesch en er stonden groote bloeddruppels op haar
borst. Maar de doornstruik kreeg frissche groene bladen en bloemen in dezen kouden
winternacht: zoo warm is 't hart van een bedroefde moeder. En de doornstruik zei
haar, welken weg zij gaan moest.
Toen kwam zij aan een groot meer, waar geen boot of schip op te zien was. Het
was niet dicht genoeg bevroren om er over te gaan, en niet open en ondiep genoeg
om er doorheen te waden. Toch moest zij er over om haar kind te kunnen vinden.
Zij ging liggen om het meer leeg te drinken, dat was onmogelijk voor een mensch;
maar de arme moeder dacht, dat er misschien een wonder gebeuren kon.
‘Neen, dat gaat toch nooit!’ zei het meer, ‘laten wij liever eens probeeren of wij
't niet ééns kunnen worden! Ik verzamel graag paarlen, en je oogen zijn de mooiste
die ik ooit gezien heb. Als je ze wilt uithuilen voor mij, dan zal ik je over brengen,
naar de groote bloemenkas, waar de dood woont en zijn planten verzorgt; elk daarvan
is een menschenleven.’
‘Wat zou ik niet geven om bij mijn kind te komen!’ zei de arme moeder die al
zooveel gehuild had. Maar nu huilde zij nog meer; zij huilde zoo lang tot haar oogen
neêrvielen op den bodem van het water. Daar werden ze twee kostbare paarlen; maar
het meer nam haar op en als op een schommel kwam zij met één zwaai aan den
overkant. Daar stond een wonderlijk huis, veel mijlen lang. Men kon eigenlijk niet
zeggen of het een berg was met bosschen en holen of een wezenlijk getimmerd huis.
Maar de arme moeder kon het niet zien; ze had immers haar oogen uitgehuild!
‘Waar zal ik den dood vinden, die met mijn kindje wegging?’ zeide zij.
‘Hij is nog niet hier,’ zei de oude vrouw, die de zorg had over de groote bloemenkas
van den dood. ‘Hoe hebt ge den weg hierheen kunnen vinden, en wie heeft u
geholpen?’
‘Onze lieve Heer heeft mij geholpen!’ zeide zij. ‘Hij is barmhartig en dat zult gij
ook zijn. Zeg mij, waar ik mijn kind kan vinden.’
‘Ik kan het niet!’ zei de vrouw, ‘en gij kunt niet zien! - Er zijn van nacht veel
bloemen en planten verwelkt; de dood zal wel gauw komen om ze te verplanten. Ge
weet wel, dat ieder mensch zijn levensboom of levensbloem heeft al naar hij is
saâmgesteld? Ze gelijken in alles op andere gewassen, maar zij hebben een hartslag.
Kinderharten kloppen ook! Ga en luister, misschien herkent ge den hartslag van uw
kind. Maar wat geeft ge mij als ik u zeg wat ge verder moet doen?’
‘Ik heb niets meer te geven!’ zei de bedroefde moeder, ‘maar ik wil voor je loopen
tot aan het eind van de wereld.’
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‘Daar heb ik niets te maken,’ zei de vrouw, ‘maar ge kunt mij uw lang zwart haar
geven. Ge weet wel, dat het mooi is, en ik heb het graag. Ge kunt er mijn wit haar
voor in de plaats krijgen, dat is altijd wát.’
‘Wilt ge niet anders?’ zei de moeder, ‘dat geef ik heel graag!’ En zij gaf haar mooie
zwarte haar weg en kreeg er het spierwitte van de oude vrouw voor in de plaats.
Toen gingen ze samen in de groote plantenkas van den dood, waar boomen en
bloemen wonderlijk dooreen stonden. Er stonden fijne hyacinthen onder glasklokken
en er stonden grove, forsche pioenen. Er groeiden ook waterplanten, sommige frisch
en gezond, andere ziekelijk; daar lagen waterslangen overheen en zwarte kreeften
klemden zich aan de stengels. Er stonden hooge, slanke palmen en eiken en platanen,
maar ook peterselie en geurige thijm. Iedere boom en iedere bloem had zijn naam;
zij waren alle een menschenleven; en die menschen leefden nog: de een in China,
de ander in Groenland; overal in vreemde landen. Er waren groote boomen in kleine
potten, zoodat hun wortels geheel beklemd zaten en de pot bijna te barsten drukten,
maar er waren ook kleine, leelijke plantjes in vette aarde, gekoesterd en verzorgd.
De bedroefde moeder boog zich over de kleinste plantjes en luisterde goed hoe
binnenin het menschenhart klopte; en onder millioen herkende zij den hartslag van
haar eigen kind.
‘Dit is het!’ riep zij en zij strekte haar handen uit over een klein blauw crocusje,
dat slap en ziek over één kant hing.
‘Roer die bloem niet aan!’ zei de oude vrouw, ‘maar blijf hier staan, en als de dood
komt, laat hem dan de plant niet uittrekken, vóór ik het weet, en dreig hem, dat gij
dan de andere bloemen ook zult uittrekken, dan wordt hij bang, want hij moet Onzen
Lieven Heer er verantwoording over doen; er mag er geen worden uitgetrokken voor
Hij er verlof toe geeft.’
IJskoud woei het op eens door de ruimte; en de blinde moeder voelde, dat het de
dood was die kwam.
‘Hoe heb je den weg hierheen kunnen vinden?’ vroeg hij, ‘hoe kun je hier vroeger
zijn dan ik?’
‘Ik ben een moeder!’ zeide zij.
En de dood strekte zijn lange, magere vingers uit naar de kleine, teêre bloem; maar
zij hield hare handen dicht er omheen, zoo bang was zij dat hij de fijne blaadjes zou
kwetsen. Toen blies de dood op haar handen, en het was kouder dan de ijskoude
wind en haar handen vielen mat neder.
‘Je kunt toch niets tegen mij!’ zei de dood.
‘Maar Onze Lieve Heer wel!’ zeide zij.
‘Ik doe alleen wat Hij wil,’ zei de dood. ‘Ik ben zijn tuinman. Ik moet al zijn
bloemen en planten overplanten in den grooten tuin van het Paradijs, in het onbekende
land. Maar hoe zij daar groeien en hoe het daar is, mag ik je niet zeggen.’
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‘Geef mij mijn kind terug!’ smeekte de moeder; maar toen greep zij opeens met haar
beide handen naar twee planten dicht bij haar en riep tegen den dood: ‘ik trek al je
bloemen uit, want ik ben radeloos.’
‘Raak ze niet aan!’ zei de dood; ‘je zegt, dat je ongelukkig zijt, en wil je nu een
andere moeder even ongelukkig maken?’
‘Eene andere moeder?’ zei de arme vrouw, en ze liet de beide bloemen los.
‘Daar heb je je oogen terug,’ zei de dood, ‘ik heb ze opgevischt uit het meer, ze
glansden zoo sterk; ik wist niet, dat het de uwen waren; neem ze weêr terug, ze zien
veel helderder dan te voren. En kijk nu in dezen diepen put; ik zal de namen van de
twee bloemen noemen, die je wilde uittrekken. Je kunt er hun heele toekomst, hun
geheel menschenleven in zien, en weten wat je hebt willen verstoren en vernielen.’
En zij keek in den put; en zij zag de heerlijkheid van een leven, dat ten zegen was
voor zijn omgeving, waar omheen alles geluk en blijheid was. Maar zij zag ook het
andere leven: dat was zorg en pijn, lijden en ellende, anders niet.
‘Beide levens zijn God's Wil,’ zei de dood.
‘Welke van die twee bloemen is die van 't geluk, welke die van de ellende?’ vroeg
zij.
‘Dat zeg ik niet,’ zei de dood, ‘maar weet dit, dat het ééne leven dat van je kind
was. Het lot, de toekomst van je eigen kind heb je gezien.’
Toen schreeuwde de moeder het uit: ‘Welke van de twee was mijn kind! Zeg het
mij! Red die ongelukkige, red die onschuld! O, red mijn kind van al die ellende!
Neem het liever meê! Neem het meê naar God's Rijk! Vergeet mijn smeeken, mijn
tranen! Vergeet alles wat ik gezegd en gedaan heb!’
‘Ik begrijp je niet,’ zei de dood. ‘Wil je je kind terug, of wil je dat ik het wegbreng
naar 't onbekende land?’
Toen wrong de moeder hare handen, en zij viel op haar knieën en bad tot onzen
Heer: ‘Verhoor mij niet, als mijn gebed is tegen Uw wil! Uw wil geschiede! Verhoor
mij niet! Verhoor mij niet!’
En zij boog het hoofd heel diep. En de dood ging met haar kind naar het onbekende
land.
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VER IN DE ZEE IS HET WATER ZOO BLAUW ALS DE BLAADJES VAN DE MOOISTE
KORENBLOEM

De kleine Zeemeermin
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VER in de zee is het water zoo blauw als de blaadjes van de mooiste korenbloem,
en zoo doorzichtig als het helderste glas; maar het is heel diep, dieper dan het langste
ankertouw zou reiken; men zou verscheidene kerktorens op elkaar moeten stapelen
om van den bodem tot de oppervlakte te komen.
Daar in de diepte leven de zeemenschen. Maar ge moet niet gelooven, dat daar
onder niets anders is dan naakte witte zandgrond. Neen, daar groeien de wonderbaarste
boomen en planten, en zóó slank en bewegelijk zijn hunne stengels en bladen, dat
zij bij de minste beweging van het water heen en weer gaan of zij leefden. En alle
visschen, groote en kleine, bewegen zich tusschen de takken, als hierboven de vogels
in de lucht.
Waar de zee het diepste is, ligt het paleis van den zeekoning; de muren zijn van
koraal, en de lange spitse vensters van het allerzuiverste barnsteen, maar het dak is
van schelpen, die open en dicht gaan, met de beweging van het water; dat staat zoo
mooi, want in alle ligt een blinkende parel die alle een voor een de glorie zouden
zijn van een koninginnekroon.
De zeekoning daar in de diepte was al lang weduwnaar en zijn oude moeder
bezorgde zijn huishouding; zij was een verstandige vrouw, maar trotsch op haar adel,
daarom droeg zij twaalf oesters in haar staart; de andere voorname families hadden
er maar zes. Maar in alle andere opzichten was zij zeer te prijzen, vooral omdat ze
zooveel hield van de zeeprinsesjes, hare kleindochters. Het waren zes mooie kinderen,
maar de jongste was de allermooiste; haar huid was zoo fijn en doorzichtig als een
rozeblad, en haar oogen zoo blauw als de diepe zee, maar evenals de anderen had
zij geen voeten, het lichaam eindigde in een vischstaart. Den heelen langen dag
speelden ze in de groote zalen van het paleis, waar levende bloemen groeiden uit de
muren. Als de groote barnsteenvensters open gingen, zwommen de visschen naar
binnen, zooals bij ons de zwaluwen door het open raam naar binnen vliegen, maar
de visschen zwommen regelrecht naar de kleine prinsessen en aten uit haar handen
en lieten zich door haar aaien.
Buiten het paleis was een groote tuin met vuurroode en donkerblauwe
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boomen; de vruchten straalden als goud en de bloemen gloeiden als vuur, en altijd
waren de stengels en bladen in beweging. De grond was het allerfijnste zand maar
blauw als zwavellicht. Over alles daar beneden lag een wonderbare blauwe glans;
eerder zou men zich boven in de lucht kunnen denken, met den blauwen hemel boven
en onder dan op den bodem der zee. Als het heel, heel stil was, kon men de zon zien,
een purperbloem, die al dat licht scheen uit te gieten uit haar kroon.
Ieder van de prinsesjes had een plekje in den tuin, waar zij naar haar zin kon graven
en planten. De eene gaf haar tuintje den vorm van een walvisch, een andere vond
het aardiger, dat het hare op een zeemeermin leek, maar dat van de jongste was rond
als de zon, en als het zonneschijnsel waren ook hare bloemen, enkel rood. Ze was
een vreemd kind, stil en in zich zelf, en als de andere zusters haar tuintjes opsierden
met de wonderlijkste dingen afkomstig van gestrande schepen, dan wilde zij er niets
anders in hebben dan de roode bloemen, die leken op de zon daarboven, en een
marmeren beeldje, een mooi jongensbeeld, uit zuiver witte steen gehouwen, dat bij
een schipbreuk was neêrgezonken in de diepte. Bij het beeldje plantte zij een
rozeroode treurwilg, die groeide zoo heerlijk en hing terzij in lange frissche takken
over het beeldje heên tot op den blauwglanzenden zandgrond, waar de schaduwen
violet waren en altijd in beweging even als de takken; het was als een spel tusschen
kroon en wortel, die elkaâr wilden kussen.
Voor haar was er geen grooter genoegen, dan te hooren spreken over de
menschenwereld daar boven; de oude grootmoeder moest alles vertellen wat zij wist
van schepen en steden, menschen en dieren. Vooral leek het haar zoo heerlijk, dat
op de aarde de bloemen ruiken: de bloemen onder in de zee doen dat niet; en dat de
bosschen er groen zijn. En dan, dat de visschen, die daar in de takken zijn, zoo hoog
en mooi kunnen zingen dat het een lust is er naar te luisteren; het waren de vogeltjes
die haar grootmoeder visschen noemde, want anders zou zij haar niet begrijpen,
omdat zij nooit een vogel gezien had.
‘Als jelui vijftien jaar bent,’ zei de grootmoeder, ‘mag je naar boven opduiken uit
de zee en in den maneschijn zitten op de rotsen; dan zeilen de groote schepen voorbij,
en bosschen en steden zul je zien.’
Het jaar daarop was een van de zusters vijftien jaar, maar de anderen, ja, - ieder
was een jaar jonger dan de oudere, zoodat de jongste nog vijf jaar zou moeten wachten
voordat zij den bodem der zee zou mogen verlaten en weten hoe het er bij ons uitziet.
Maar zij beloofden elkander, dat zij elkaâr zouden vertellen, wat zij den eersten dag
gezien hadden en het mooist gevonden, want grootmoeder vertelde niet genoeg, er
was nog zooveel dat zij graag zouden weten. Geen van allen verlangde zooals de
jongste, juist degeen die het langst moest wachten en die zoo stil was en vol gedachten.
Vele nachten stond zij voor het open raam, en zag in het donker-
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blauwe water, waarin de visschen hunne vinnen bewogen en sloegen met hun staarten.
De maan en de sterren kon zij zien, wel schenen zij veel bleeker, maar door het water
leken zij ook veel grooter dan voor ons. Als het dan was of er een zwarte wolk voor
hen heen gleed, dan wist zij, dat het misschien een walvisch was, die boven haar
zwom, of mogelijk ook een schip met veel menschen; die dachten dan niet, dat ver
beneden hen, een mooi zeemeerminnetje stond, dat haar handen uitstrekte naar het
schip. Nu was de oudste precies vijftien jaar en mocht naar boven stijgen, naar de
oppervlakte. Toen zij terug kwam, had zij verschrikkelijk veel te vertellen, maar het
allerheerlijkste zei ze, was in den maneschijn op een zandbank te liggen in de kalme
zee en te kijken naar de groote stad dicht aan de kust, met zooveel lichten als
honderden sterren; en dan te luisteren naar de muziek en het gedruisch van wagens
en menschen, en het luiden van de klokken te hooren, en al die kerktorens en spitsen
te zien. Juist omdat ze daar niet komen mocht, verlangde zij er het meest naar.
O, wat luisterde de jongste zuster! en toen ze daarna 's nachts voor het open raam
stond en naar boven keek door het donkerblauwe water, toen dacht ze aan de groote
stad met al haar beweging en gedruisch, en het was of het klokgelui tot haar kwam,
waar zij stond. Het volgende jaar kreeg de tweede zuster verlof om naar boven te
stijgen en te zwemmen waarheên zij wilde. Zij dook op juist toen de zon onderging
en dat vond zij het allermooiste. De heele lucht had er uitgezien als goud, zei ze, en
de wolken, ja dat was zóó prachtig, dat kon ze maar niet mooi genoeg beschrijven;
rood en violet hadden ze boven haar gedreven; maar nog veel sneller dan de wolken
vlogen, trok als een lange witte sluier een vlucht wilde zwanen over het water naar
de zon; zij had er ook heen willen zwemmen, maar toen was de zon gezonken en het
rozenlicht over het water en over de wolken was uitgegaan. Het volgende jaar mocht
de derde zuster naar boven; zij was de brutaalste van allen, daarom zwom ze een
breede rivier op, die in zee uitliep.
Heerlijke groene heuvels zag zij, met wijnranken begroeid; kasteelen en boerderijen
tusschen prachtige bosschen; ze hoorde alle vogels zingen en de zon scheen zóó
warm, dat ze van tijd tot tijd onder moest duiken om haar brandend gezicht af te
koelen. In een kleine bocht zag zij een heel troepje kleine menschenkindertjes, die
waren heelemaal naakt en plasten in het water; maar toen zij met hen wilde spelen,
liepen zij verschrikt weg. Toen kwam er een klein zwart beest, dat was een hond,
maar zij had nooit een hond gezien; hij blafte zoo verschrikkelijk tegen haar, dat ze
bang werd en weer de open zee zocht, maar nooit kon ze de prachtige bosschen
vergeten, en de groene heuvels, en de aardige kinderen, die in het water konden
zwemmen, en ze hadden toch geen vischstaart. De vierde zuster was niet zoo'n durf-al,
ze bleef midden in de woeste zee, maar dat was juist het mooiste, vertelde ze; je
kondt zooveel uren ver om je heen zien, en de he-
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mel boven was als een groote, glazen koepel. Schepen had ze gezien, maar heel ver,
het leken meeuwen; de vroolijke dolfijnen hadden buitelingen gemaakt en de
walvisschen hadden door hun neusgaten water gespoten, alsof honderden fonteinen
om haar heen sprongen.
Nu kwam de beurt aan de vijfde zuster; haar verjaardag viel juist in den winter,
en daarom zag ze wat de anderen den eersten keer niet hadden gezien. De zee was
groen, en overal dreven groote ijsbergen, of 't paarlen waren, maar ze waren allemaal
toch grooter dan de grootste kerktorens, die door menschen gebouwd worden; ze
hadden de wonderlijkste vormen en straalden als diamanten. Op een van de grootsten
had ze gezeten, en alle schepen zeilden met een omweg om haar heen, als verschrikte
zij hen zooals zij daar zat met haar lange haren uitvliegend in den wind; maar later
op den avond trok de lucht vol met wolken, het lichtte en onweerde, en de zwarte
zee duwde de groote ijsblokken hoog op en liet ze schijnen in het bliksemlicht. Op
alle schepen werden de zeilen ingehaald, vrees en doodsangst waren daar, maar zij
zat rustig op haar drijvenden ijsberg, en zag de blauwe bliksemstralen zigzag neerslaan
in de lichte zee.
De eerste maal, dat een van de zusters boven het water kwam, waren zij altijd vol
van het mooie en nieuwe dat zij zagen; maar nu zij als volwassen meisjes, verlof
hadden om altijd op te stijgen als zij lust hadden, werd het haar onverschillig; ze
verlangden weer naar huis, en er was geen maand voorbij of ze zeiden dat het beneden
bij hen toch het allermooiste was, en men voelde zich er zoo heerlijk thuis. Dikwijls
's avonds stegen de vijf zusters op een rij naar boven; heerlijk mooie stemmen hadden
zij, veel mooier dan eenig menschenkind, en als er een storm kwam en zij zagen dat
de schepen vergaan moesten, dan zwommen zij voor ze uit en zongen zoo heerlijk,
hoe mooi het was heel diep op den zeebodem, en hoe zij niet bang moesten zijn om
daar te komen; maar de zeelui verstonden de woorden niet, ze geloofden, dat het de
storm was; en al dat mooie daar beneden kregen zij ook niet te zien, want als het
schip zonk, verdronken de menschen, en ze waren dood als ze aan het paleis van den
zeekoning kwamen. Als de zusters zoo 's avonds gearmd opstegen hoog door het
water, bleef de jongste alléén achter, en zag ze na, en het was of zij ging huilen; maar
zeemeerminnen hebben geen tranen, daarom lijden zij veel meer.
‘Ach was ik toch vijftien jaar!’ zei ze, ‘ik weet dat ik zoo zal gaan houden van die
wereld daar boven en van de menschen die daar wonen!’
Eindelijk was zij dan vijftien jaar.
‘Ziezoo, nu ben jij ook zoover!’ zei haar grootmoeder, de oude koningin-weduwe.
‘Kom, laat ik je nu eens mooi maken, net als je zusters!’ en ze zette haar een krans
van witte leliën op het haar, maar ieder bloemblad was een halve parel; en de oude
vrouw liet acht groote oesters zich vasthechten op haar staart om aan te toonen hoe
voornaam zij was.
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‘Wat doet dat pijn!’ zei de kleine zeemeermin.
‘Ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden!’ zei de grootmoeder.
O, wat zou ze graag al die pracht hebben afgeschud en den zwaren krans van haar
hoofd genomen; de roode bloemen uit haar tuin stonden haar zooveel beter, maar ze
durfde het nu niet meer te veranderen. ‘Goeden dag,’ zei ze, en licht als een waterbel
steeg ze op.
De zon was juist ondergegaan, toen haar hoofd boven water kwam, maar de wolken
waren nog licht, en gekleurd als rozen en goud; en in het bleekrood van den hemel,
straalde de avondster heerlijk licht; de lucht was zacht en frisch, de zee heel stil. Er
lag een groot schip met drie masten en maar één groot zeil op, want geen beweging
was er in de lucht, en overal op de touwladders en de ra's zaten matrozen. Er was
muziek en zang, en toen het donker werd, werden honderden gekleurde lichten
aangestoken, als waren het de vlaggen van alle natiën, die het schip versierden. De
kleine zeemeermin zwom recht naar de kajuitvensters, en iederen keer, dat de golf
haar oplichtte, kon zij door de spiegelheldere ruiten zien; daar stonden veel mooi
gekleede menschen, maar het mooist van allen was toch de jonge prins met zijn
zwarte oogen; hij was zeker niet ouder dan zestien jaar, het was zijn verjaardag,
daarom was al die pracht.
De matrozen dansten op het dek, en toen de jonge prins naar buiten kwam, stegen
er over de honderd raketten in de lucht; dat gaf een licht alsof het dag was, zoodat
de kleine zeemeermin heel verschrikt onder water dook; maar zij stak er gauw haar
hoofd weer uit en toen was het of alle sterren uit den hemel op haar neer kwamen
vallen. Nog nooit had zij zulk vuurspel gezien. Groote zonnen snorden rond, prachtige
vuurvisschen gooiden zich op in de blauwe lucht, en alles spiegelde zich in de klare,
stille zee.
Op het schip zelf was het zóó licht, dat men ieder touwtje zien kon, en de menschen
nog veel beter. O, hoe mooi was toch die jarige prins! en hij gaf ze allemaal een hand
en lachte en praatte en de muziek klonk ver in den heerlijken nacht.
Het werd laat, maar de kleine zeemeermin bleef kijken, kijken naar het schip en
den mooien prins. De gekleurde lichten brandden niet meer, er stegen geen raketten
op en de kanonschoten hadden opgehouden; diep beneden in de zee gromde en
bromde het, maar zij deinde met de golven op en neer, en keek in de kajuit. Toen
kreeg het schip een snelle vaart, de zeilen stonden bol, hooger gingen de golven,
duistere wolken joegen samen en ver weg schoten bliksemstralen. Het zou een
verschrikkelijk weer worden, daarom namen de matrozen de zeilen in.
Op en neer ging het groote schip, in vliegende vaart over de wilde zee. Altijd
hooger het water, als zwarte bergen, die zich wilden neerstorten over de masten;
maar als een zwaan dook het schip tusschen de hooge golven en liet zich weer
opnemen door de waterbergen. Voor de kleine zeemeermin
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was dat een heerlijke vaart, maar niet voor de schepelingen. Het schip barstte en
kraakte, de dikke planken bogen zich onder de geweldige stooten van de zee tegen
het schip, de mast werd midden door geknakt als een riet, terwijl het water in het
ruim liep. Nu zag de kleine zeemeermin, dat er gevaar was; zij moest zelf oppassen
voor de balken en stukken hout, die van het schip waren afgeslagen. Het ééne
oogenblik was het zoo donker, dat ze heelemaal niets kon zien, maar als dan een
bliksemstraal kwam, werd alles zoo duidelijk, dat ze ieder op het schip kon herkennen.
Allen trachtten zich te redden. Zij zocht overal naar den jongen prins, en toen het
schip uit elkaar sloeg zag zij hem zinken in de diepte. Dat maakte haar in ééns heel
blij, want nu zou hij beneden komen bij haar; maar zij bedacht, dat menschen niet
in het water kunnen leven en dat hij niet anders dan dood bij haar vaders paleis kon
komen. Neen, sterven mocht hij niet; daarom zwom ze verder tusschen de balken en
planken, die overal rond dreven en ze vergat heelemaal dat ze daartusschen zou
kunnen verpletterd worden; zij dook diep onder het water en steeg weer hoog met
de golven, en eindelijk kwam zij bij den jongen prins, die bijna niet langer meer
zwemmen kon in de stormende zee, zijn armen en beenen werden moe, zijn mooie
oogen sloten zich, hij zou gestorven zijn, als de kleine zeemeermin niet gekomen
was. Zij hield zijn hoofd boven water en liet zich toen met hem door de golven
meenemen, waarheen ze wilden.
Toen de dag kwam was het slechte weer voorbij. Maar van het schip was geen
splinter meer te zien. Rood en stralend steeg de zon uit het water; het was of dat rood
het leven bracht in dewangen van den prins. Maar zijne oogen bleven gesloten. De
zeemeermin kuste zijn hoog, mooi voorhoofd en streek het natte haar naar achteren;
zij vond, dat hij leek op het marmeren beeld in haar tuin; zij kuste hem weer en
verlangde zoo, dat hij toch leven mocht.
Daar zag zij vóór zich het vaste land, hooge blauwe bergen met witte sneeuwtoppen
die schitterden; 't was als lagen er witte zwanen op. En beneden langs de kust waren
heerlijke groene bosschen. Vlak vooraan lag een kerk of een klooster, wat het was
wist zij niet recht, maar 't was een groot gebouw. Citroen- en sinaasappelboomen
groeiden in den tuin, en vóór de poort stonden hooge palmen. De zee vormde hier
een kleine bocht; het water was er stil, maar heel diep, heelemaal tot aan de rots waar
het fijne witte zand was opgespoeld; daarheen zwom ze met den mooien prins en
legde hem in het zand, en ze zorgde, dat het hoofd hoog lag in den warmen
zonneschijn.
Nu werden in het groote witte gebouw de klokken geluid, en er kwamen veel jonge
meisjes door den tuin. Toen zwom de kleine zeemeermin wat verder, achter hooge
steenen, die boven het water uitstaken en legde zeeschuim op haar hoofd en borst,
dat niemand haar gezichtje zien kon, en ze wachtte hier wie er bij den armen prins
zou komen. Het duurde niet lang of er kwam een jong meisje bij hem; een oogenblik
scheen ze erg verschrikt,
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toen haalde ze meer menschen, en de kleine zeemeermin zag hoe de prins weer leefde
en vriendelijk lachte tegen allen; maar tegen haar lachte hij niet; hij wist ook niet
eens, dat zij hem gered had; dat maakte haar droevig en toen hij weggebracht werd
in het groote gebouw, dook zij stilletjes onder en zwom terug naar haar vaders slot.
Altijd was zij stil geweest en in gedachten, maar nu was ze het nog veel meer. De
zusters vroegen haar wat ze den eersten keer daarboven gezien had, maar ze vertelde
niets. Heel dikwijls 's avonds en 's morgens zwom ze naar boven naar de plaats waar
zij den prins achtergelaten had. Ze zag hoe in den tuin de vruchten rijpten en werden
afgeplukt, ze zag de sneeuw smelten op de hooge bergen, maar den prins zag ze niet,
en daarom kwam zij iederen dag treuriger terug. Het was haar eenige troost in het
tuintje te zitten met haar armen om het marmeren beeldje, dat op den prins leek.
Maar voor haar bloemen zorgde zij niet, die groeiden wild over de paden en slingerden
haar lange stengels en bladen tusschen de boomtakken door, zoodat het er heelemaal
donker werd. Eindelijk kon zij het niet langer uithouden, maar moest het zeggen aan
een van hare zusters, en toen wisten ook dadelijk al de anderen het, maar niemand
anders ook dan zij, en nog een paar zeemeerminnetjes, die het alleen maar aan hunne
liefste vriendinnen zeiden. Een van die wist te zeggen wie de prins was, ze had ook
al die pracht op het schip gezien, en ze wist waar hij van daan was en waar zijn
koninkrijk lag.
‘Kom maar klein zusje!’ zeiden de andere prinsessen en met de armen om elkaârs
schouders stegen ze op in een lange rij, daarheen waar zij wisten, dat het paleis van
den prins lag. Dat was heelemaal opgetrokken van een lichtgele glinsterende
steensoort. Er waren hooge marmeren trappen waarvan er een recht in zee uitliep.
Boven het dak verhieven zich prachtige vergulde koepels en tusschen de zuilen, die
het geheele gebouw omgaven, stonden marmeren beelden, die er uitzagen of zij
leefden. Door het heldere glas van de hooge vensters zag men in de prachtigste zalen,
waar zijden gordijnen en kostbare tapijten hingen, en vele wanden waren versierd
met groote schilderijen, heerlijk om te zien.
Midden in de grootste zaal plaste een fontein; de waterstralen spoten tot hoog
tegen den glazen koepel, waardoor de zon scheen op het water, en op de heerlijke
mooie planten, die groeiden in het groote bassin.
Nu wist zij waar hij woonde en vele avonden en nachten zwom ze daarheên; ze
kwam veel dichter bij het land, dan een van de anderen het gewaagd had: ze zwom
zelfs tot in de breede gracht, onder het prachtige marmeren balcon, dat een lange
schaduw over het water wierp. Daar zat ze en keek naar den jongen prins, die dacht
dat hij heel alleen was in den lichten maneschijn.
Dikwijls 's avonds zag ze hem zeilen in zijn prachtige boot met muziek en
wapperende vlaggen; ze keek tusschen de groene biezen door, en als de
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wind haar zilverwitten sluier opwoei, en iemand zag het, dan dacht hij, dat het een
zwaan was, die zijn vleugels uitsloeg. Dikwijls 's nachts, als de visschers op zee
waren met licht in hun schuiten, hoorde zij hen zooveel goeds vertellen van den
jongen prins, en dan was ze zoo blij, dat ze zijn leven gered had, toen hij half dood
op de golven dreef, en zij dacht er aan hoe zijn hoofd op haar borst gelegen had, en
hoe innig zij hem toen gekust had; maar hij wist daar niets van, hij kon niet eens van
haar droomen. Meer en meer begon zij van de menschen te houden en te verlangen
naar hen op te stijgen; hun wereld scheen haar zooveel grooter dan de hare; zij konden
toch op schepen over de zee vliegen en op de hooge bergen stijgen, hóóg boven de
wolken, en hun land met bosschen en velden strekte zich zooveel verder uit, dan zij
kon zien. Er was zooveel dat zij graag wilde weten, maar de zusters konden haar niet
op alles antwoord geven; daarom vroeg zij het aan de oude grootmoeder, die wist
veel van de bovenwereld. ‘De landen boven de zee’ noemde zij het.
‘Als de menschen niet verdrinken,’ vroeg de kleine zeemeermin, ‘kunnen ze dan
altijd leven, sterven ze niet zooals wij hier beneden in de zee?’
‘Jawel,’ zei de oude, ‘zij moeten ook sterven en hun levenstijd is nog korter dan
de onze. Wij kunnen driehonderd jaar blijven, maar als wij ophouden te bestaan,
worden wij tot schuim op het water; wij hebben niet eens een graf hier beneden bij
wie ons lief zijn. Wij hebben geen onsterfelijke ziel, wij krijgen nooit weer een leven
terug; als de groene biezen zijn wij, zijn die ééns afgesneden dan worden zij nooit
weer groen. Maar de menschen hebben een ziel, die altijd leeft, altijd, als het lichaam
tot aarde is geworden; die ziel stijgt op in de heldere lucht naar de lichtende sterren.
Zooals wij uit zee opduiken om de menschenwereld te zien, duiken zij op in
onbekende, heerlijke plaatsen, waar wij nooit komen kunnen.’
‘Waarom kregen wij geen onsterfelijke ziel?’ zei de kleine zeemeermin bedroefd,
‘ik gaf al de honderden jaren, die ik leven kan om maar één dag een mensch te zijn,
en dan in die hemelwereld te mogen komen!’
‘Daar moet je nu niet over gaan denken!’ zei de oude, ‘wij hebben het veel
gelukkiger en beter dan de menschen daar boven!’
‘Moet ik dus sterven en als schuim op de zee drijven? niet meer de muziek van
de golven hooren, de heerlijke bloemen zien en de roode zon! Kan ik dan niets doen
om een eeuwige ziel te krijgen?’
‘Neen,’ zei de oude, ‘alléén als een mensch je zóó lief heeft, dat ge hem meer zijt
dan vader en moeder, als hij aan je hangt met al zijn gedachten en al zijn liefde, en
den priester hem zijn hand in de jouwe laat leggen met beloften van trouw nu en in
eeuwigheid, dan zou zijn ziel overgaan in jouw lichaam, en je zoudt deel mogen
hebben in het geluk van de menschen. Hij zou jou een ziel hebben gegeven en toch
zijn eigene behouden. Maar dat kan nooit gebeuren! Wat hier in zee juist mooi is,
een vischstaart, dat
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vinden ze daarboven leelijk. Zij willen die logge steunsets hebben, die ze “beenen”
noemen en dat vinden ze mooi.’
Nu zuchtte de kleine zeemeermin en keek bedroefd op haar vischstaart.
‘Laten wij vroolijk zijn,’ zei de oude, ‘dansen en springen zullen wij in die
driehonderd jaar, die wij te leven hebben, dat is tijd genoeg, daarna kan men des te
prettiger uitrusten in zijn graf. Van avond zullen wij hofbal hebben.’
Dat was een pracht zooals men het bij de menschen nooit ziet. De muren en
zolderingen waren van dik maar heel helder glas. Honderden groote schelpen,
rozenroode en grasgroene stonden in rijen langs de kanten en er was een blauw vuur,
dat de heele zaal verlichtte en door de muren straalde, zoodat de zee daarbuiten ook
verlicht werd; men kon de tallooze visschen, groote en kleine, zien zwemmen langs
de glasmuren, als purper gloeiden hunne schubben of als goud en zilver straalden
ze. Midden door de zaal stroomde een breed water en daarop dansten de meermannen
en meerminnen bij hun eigen mooi gezang. Zulke mooie stemmen hebben de
menschen niet. De kleine zeeprinses zong het mooist, en ze klapten voor haar in de
handen, en een oogenblik voelde zij blijdschap in zich, want zij wist, dat zij de
mooiste stem had, van allen op aarde en ook in de zee. Maar dadelijk dacht zij weer
aan die wereld daar boven; zij kon den mooien prins niet vergeten en haar verdriet,
dat zij niet als hij een onsterfelijke ziel had. Daarom sloop zij weg uit haar vaders
paleis, en terwijl daar binnen alles zang en vroolijkheid was, zat zij treurig in haar
tuintje. Daar hoorde zij 't geluid van een hoorn door 't water heen en ze dacht: ‘nu
zeilt hij zeker daar boven voorbij, hij die mij meer is dan vader en moeder, die al
mijn gedachten heeft, die mijn levensgeluk zijn zou. Alles wil ik wagen om hem, en
een onsterfelijke ziel, te winnen. Terwijl mijn zusters dansen daar binnen in mijn
vaders paleis, zal ik naar de zeeheks gaan, waar ik altijd zoo bang voor was, maar
misschien kan zij mij raad geven en helpen.’
En de kleine zeemeermin ging uit haar tuintje naar den bruisenden maalstroom
waarachter de zeeheks woonde. Dien weg was zij nooit vroeger gegaan; daar groeiden
geen bloemen, geen zeegras, niets, dan de naakte, grauwe zandbodem, die zich
uitstrekte, tot aan den maalstroom, waar het water ronddraaide als in bruisende
molenraderen en alles meesleepte in de diepte. Door die vernielende waterstroomen
moest zij heen, om in het gebied van de zeeheks te komen, en dan was er nog een
lange weg, over heete borrelende modder; dat noemde de heks haar veengrond.
Daarachter lag haar huis midden in een wonderlijk bosch. Alle boomen en boschjes
waren poliepen, half dier half plant; zij leken honderdkoppige slangen, die uit den
grond groeiden; de takken waren lange slijmarmen, met vingers als kronkelende
wormen, en ze bewogen zich lid voor lid van de wortels tot de uiterste punten. Alles
wat zij grijpen konden hielden zij vast en lieten het nooit weer los.
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De kleine zeemeermin bleef angstig buiten het bosch staan, haar hart hoorde zij
kloppen, zij was bijna weer teruggegaan, maar zij dacht aan den prins en aan de
menschenziel en toen voelde zij zich weer moedig. Haar lang, fladderend haar bond
zij vast om haar hoofd, dat de poliepen het niet zouden grijpen, en haar armen vouwde
zij stijf over haar borst en zoo schoot ze voorbij, als een visch, midden door de
poliepen, die hun kronkelende armen en vingers naar haar uitstrekten. Zij zag hoe
ze allemaal wat vasthielden, dat zij gegrepen hadden, honderden kleine armen klemden
het als ijzeren banden: menschen, die in zee waren omgekomen en gezonken, waren
er tot geraamten geworden; stukken van schepen en kisten hielden ze vast, skeletten
van landdieren, en een kleine zeemeermin, die zij gevangen en geworgd hadden; dat
was het allervreeselijkst!
Nu kwam ze aan een slijmerige open plek in 't bosch; daar kropen groote, vette
waterslangen, en lieten hun leelijken, geelwitten buik zien. In het midden stond een
huis van uitgebleekte menschenbeenderen; daar zat de zeeheks en liet een dikke pad
uit haar mond eten, zooals wij het met een kanarievogel doen. De leelijke, vette
waterslangen noemde zij hare lieve kippetjes en ze liet ze kruipen over haar leelijke,
groezelige borst.
‘Ik weet wel wat je wilt!’ zei de heks. ‘'t Is erg dom van je, maar je zult toch je
zin hebben, want die zal je in 't ongeluk brengen, mijn mooie prinses! Je wou je
vischstaart kwijt zijn en een paar stompen in de plaats hebben om op te loopen net
als de menschen, dan kan de jonge prins verliefd op je worden en dan krijg je een
onsterfelijke ziel.’
En toen lachte ze zóó hard en zóó leelijk, dat de pad en de slangen op den grond
vielen en zich daar wentelden in de modder.
‘Je komt juist bijtijds,’ zei de heks, ‘als morgen de zon op is, zou ik je niet meer
kunnen helpen voor over een jaar. Ik zal een drank voor je maken, daarmee moet je
voordat de zon opgaat naar het land zwemmen, en hem opdrinken op het strand, dan
verdwijnt je vischstaart en krimpt in tot wat de menschen noemen “allerliefste
beentjes”, maar het doet pijn; het is of een scherp zwaard door je heen snijdt. Allen,
die je zien, zullen zeggen, dat je het mooiste menschenkind bent, dat zij ooit zagen.
Je behoudt je zwevenden gang, geen danseres kan zweven als jij, maar met iedere
schrede is het of je trapt op een scherp mes, zoodat je bloeden moet. Wil je dat alles
lijden, dan zal ik je helpen.’
‘Ja,’ zei de kleine zeemeermin met bevende stem, en ze dacht aan den prins en
aan een onsterfelijke ziel.
‘Maar denk er aan,’ zei de heks, ‘als je eenmaal een mensch bent, kun je nooit
meer een zeemeermin worden. Je kunt nooit meer door het water naar je zusters
komen en naar je vaders paleis, en als de prins je niet liefkrijgt, zóó, dat hij voor jou
vader en moeder vergeet en al zijn gedachten bij jou zijn, en de priester je handen
in elkaar legt, waardoor je man en vrouw
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wordt, dan krijg je geen onsterfelijke ziel. Den eersten morgen nadat hij met een
ander getrouwd is, moet je hart breken en je wordt tot schuim op het water.’
‘Ik wil het,’ zei de kleine zeemeermin en ze was bleek als de dood.
‘Maar míj moet je ook betalen,’ zei de heks, ‘en ik verlang niet weinig, je hebt de
mooiste stem van allen hier beneden op den zeebodem, daar denk je hem mee te
betooveren, maar die stem moet je mij geven. Het beste, wat je bezit, wil ik hebben
voor mijn kostelijken drank! mijn eigen bloed moet ik je er in geven, om hem scherp
te maken als een tweesnijdend zwaard.’
‘Maar als je mijn stem wegneemt,’ zei de kleine zeemeermin, ‘wat houd ik dan
over?’
‘Je mooie gestalte, je zwevenden gang en je sprekende oogen; daar kun je wel een
menschenhart mee verstrikken. Nou heb je den moed alweer verloren? steek je kleine
tong maar uit, dan snijd ik haar af voor betaling, en dan krijg jij den krachtigen drank.’
‘Het is goed,’ zei de prinses, en de heks zette den ketel op om den toovedrank te
koken. ‘Zindelijkheid is een goed ding!’ zei ze en schuurde den ketel uit met de
slangen die ze in een knoedel bond; toen ritste zij haar borst open en liet het zwarte
bloed er afdruppelen; de damp vormde de wonderlijkste figuren; het was om van te
ijzen en te griezelen. Ieder oogenblik gooide zij wat nieuws in den ketel en toen het
goed kookte was het of een krokodil huilde. Eindelijk was de drank klaar; hij zag er
uit als helder water.
‘Daar heb je hem,’ zei de heks, en ze sneed de kleine zeemeermin haar tong af;
die was nu stom en kon niet meer zingen of spreken.
‘Als de poliepen je willen grijpen, terwijl je door mijn bosch teruggaat,’ zei de
heks, ‘gooi ze dan maar met een enkelen druppel van den drank, dan springen hun
armen en vingers in duizend stukken.’ Maar dat hoefde niet eens, de poliepen trokken
zich verschrikt terug, toen ze den glinsterenden drank zagen, die in haar hand licht
gaf en als een ster fonkelde. Zoo kwam ze gauw door het bosch en het moeras en
door den bruisenden maalstroom.
Zij kon haar vaders paleis zien; de lichten waren uitgedoofd in de groote danszaal,
zeker sliepen zij allemaal daarbinnen, maar zij ging niet naar hen toe, ze was nu stom,
en wilde voor altijd van hen weggaan. Het was of haar hart breken zou van verdriet.
Ze ging in den tuin en nam een bloem van ieder van haar zusters bloemperkjes en
wel honderd kushandjes gaf zij aan het paleis; toen steeg ze op door de donkerblauwe
zee. De zon was nog niet op, toen ze het kasteel van den prins zag en de prachtige
marmeren trap besteeg. De maan scheen zoo licht. De kleine zeemeermin dronk den
scherpen drank, en het was of een tweesnijdend zwaard door haar lichaam ging zoodat
ze er van bezwijmde en als dood neerlag. Toen de zon over de zee scheen, kwam ze
weer bij, en ze voelde een vlijmende pijn, maar vóór haar stond de mooie prins, hij
zag haar aan met zijn koolzwarte oogen, zoodat
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zij de hare moest neêrslaan, en toen zag ze, dat haar vischstaart weg was, en dat zij
de mooiste blankste beentjes had, die een meisje maar hebben kan, maar ze was
heelemaal naakt, daarom hulde zij zich in haar lang zwart haar. De prins vroeg wie
zij was en hoe zij daar kwam, maar zij zag hem zoo zacht en zoo droevig aan met
haar donkerblauwe oogen, want spreken kon zij niet. Toen nam hij haar bij de hand
en ging met haar naar binnen in het paleis. En het was, zooals de heks gezegd had,
of zij met iederen stap op spitse priemen en scheermessen trapte, maar dat verdroeg
ze graag. Aan de hand van den prins steeg zij zoo licht naar boven, als een veer in
de lucht, en de prins en al de anderen bewonderden haar bevalligen, zwevenden gang.
Kostbare kleêren van zijde en moesselien kreeg zij, en ze was de mooiste van allen
in het paleis, maar ze was stom, ze kon zingen noch spreken. Mooie slavinnen, in
zijde en goud gekleed, dansten voor den prins en zijne koninklijke ouders, en eene
van hen zong veel mooier dan al de anderen, en de prins klapte in zijn handen en
glimlachte tegen haar; toen werd de kleine zeemeermin bedroefd, zij wist, dat zij
zelf veel mooier had gezongen en ze dacht: ‘O, als hij maar wist, dat ik om bij hem
te zijn voor altijd mijn stem heb weggegeven!’
Nu dansten de slavinnen gracelijke, zwevende dansen op de heerlijkste muziek;
toen hief de kleine zeemeermin haar mooie blanke armen voor zich uit, en zweefde
heên op haar teenspitsen, dansend zooals nog nooit iemand gedanst had; en bij iedere
beweging kwam haar schoonheid meer uit, en haar oogen drongen dieper in de ziel,
dan de zang der slavinnen.
Allen waren verrukt er over, vooral de prins, die haar zijn ‘kleine vondeling’
noemde; en ze danste al maar door, hoewel het als scherpe messen door haar voeten
sneed, iederen keer als zij den grond raakte.
De prins zei, dat ze altijd bij hem moest blijven; en ze mocht voor zijn deur slapen
op een fluweelen kussen.
Hij liet mannekleêren voor haar maken, dat zij hem te paard kon volgen. Ze reden
door de geurende bosschen, waar de groene takken tegen haar schouders sloegen en
de lieve vogeltjes zongen tusschen de frissche bladeren. En ze klom met den prins
op de hooge bergen, en hoewel haar fijne voetjes bloedden, zoo erg dat de anderen
het zien konden, lachte zij toch en volgde hem, tot zij de wolken onder zich zagen
voorbijvliegen als wegtrekkende vogels.
Maar als al de anderen 's nacht in het paleis sliepen, dan ging ze naar buiten voor
de breede marmeren trap en koelde hare brandende voeten in het koude zeewater,
en dan dacht ze aan hen allen daar in de diepte.
Eens op een nacht kwamen haar zusters arm in arm, ze zongen zoo droevig, terwijl
zij rondzwommen. Zij wenkte hen en toen herkenden zij haar en vertelden hoe
bedroefd zij hen allen gemaakt had, daarna kwamen zij iederen nacht, en ééns zag
zij heel ver weg de oude grootmoeder, die in
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lange, lange jaren niet boven geweest was, en den zeekoning met zijn kroon op het
hoofd, en zij strekten de armen naar haar uit, maar waagden zich niet dicht bij het
land zooals de zusters.
Met den dag werd zij den prins liever; hij hield van haar zooals men houdt van
een goed lief kind, maar haar tot zijn koningin te maken, daaraan dacht hij niet, en
toch moest zij zijn vrouw worden, anders kreeg zij geen onsterfelijke ziel, maar werd
tot zeeschuim op zijn bruiloftsmorgen.
‘Hou je niet het meest van mij, meer dan van al de anderen?’ schenen hare oogen
te vragen, als hij haar in zijn armen nam en haar kuste op het mooie voorhoofd.
‘Ja, jij bent mij het liefst,’ zei de prins, ‘want jij hebt het beste hart van allemaal,
je hebt je het meest aan mij gehecht en je lijkt op een jong meisje, dat ik ééns gezien
heb en zeker nooit terug vind. Ik was op een schip dat strandde, de golven brachten
mij aan land bij een tempel, waar jonge meisjes dienst deden; de jongste vond mij
op het strand en redde mijn leven; ik heb haar maar tweemaal gezien; ze was de
eenige, die ik in deze wereld zou kunnen liefhebben, maar jij lijkt op haar, en bijna
verdring je haar beeld uit mijn ziel; zij is dien tempel gewijd en daarom heeft mijn
goed geluk mij jou gezonden; wij zullen nooit van elkander scheiden.’
‘Ach, hij weet niet, dat ik zijn leven gered heb!’ dacht de kleine zeemeermin, ‘ik
droeg hem door de zee naar het bosch, waar de tempel staat, ik verborg mij achter
het schuim om te zien of niemand kwam; ik was het mooie meisje waar hij meer van
houdt, dan van mij,’ en het arme zeeprinsesje zuchtte zoo droevig, want huilen kon
zij niet. ‘Het meisje behoort aan den tempel, heeft hij gezegd, zij komt nooit in de
wereld, zij zullen elkander nooit weêrzien; ik ben bij hem, mij ziet hij iederen dag,
ik zal voor hem zorgen en hem liefhebben en mijn leven offeren aan hem!’
Men vertelde, dat de prins ging trouwen met de mooie dochter van den naburigen
koning en dat daarom een prachtig schip voor hem werd uitgerust. Het heette wel,
dat hij zou gaan om het land van dien koning te zien, maar het was om de dochter,
en hij zou een groot gevolg meekrijgen. Maar de kleine zeemeermin schudde haar
hoofdje en lachte stil; zij wist wat de prins dacht, beter dan alle anderen. ‘Ik moet
op reis,’ had hij tegen haar gezegd, ‘ik moet die mooie prinses zien; mijn ouders
verlangen dat, maar zij zullen mij niet dwingen haar hier te brengen als mijn bruid;
ik kan toch niet van haar houden. Zij lijkt niet op het mooie meisje uit den tempel
zooals jij; als ik een bruid moet kiezen, zal jij het eerder zijn, mijn stom vondelingetje,
met je sprekende oogen!’ en hij kuste haar rooden mond, speelde met het lange haar,
en legde zijn hoofd tegen haar hart, zoodat ze droomde van menschengeluk en een
onsterfelijke ziel.
‘Je bent toch niet bang voor de zee mijn kind?’ zei hij toen ze op het prachtige
schip stonden, dat hen naar het naburige land zou brengen, en
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hij vertelde haar van storm en windstilte, en van de vreemde visschen in de diepte
en van alles wat de duikers daar zagen, en zij glimlachte dan, want zij wist beter dan
iemand hoe het er uitzag daar in de diepte.
In den maanlichten nacht, als allen sliepen behalve de stuurman, zat zij op het dek
en ze staarde diep in het doorzichtige water; dan meende zij haar vaders paleis te
zien; bovenop stond de oude grootmoeder met de zilveren kroon en staarde door het
water naar het schip. Toen kwamen hare zusters naar boven, zij keken haar zoo
droevig aan en wrongen hare witte handen; zij wenkte haar toe en wilde vertellen,
dat het haar zoo goed ging en zij zoo gelukkig was; maar de scheepsjongen kwam
voorbij en toen doken de zusters onder, zoodat hij geloofde, dat hij zeeschuim had
gezien en niet iets vreemds zooals hij eerst dacht.
Den volgenden dag zeilde het schip de haven van de prachtige hoofdstad binnen.
Al de klokken luidden, bazuingeroep galmde van de hooge torens en de soldaten
stonden met wapperende vlaggen en blinkende bajonetten. Iederen dag was er feest.
Bals en partijen wisselden elkander af, maar de prinses was er nog niet; ze werd
opgevoed in een heiligen tempel ver weg, zeide men, daar leerde zij alle koninklijke
deugden.
Eindelijk kwam zij.
De kleine zeemeermin was verlangend haar schoonheid te zien; en ze moest
erkennen, dat ze zich geen innemender figuur had kunnen denken. Heel doorzichtig
was haar fijne huid, en achter de lange, donkere oogharen lachten een paar trouwe,
donkerblauwe oogen.
‘O, jij bent het!’ zei de prins, ‘jij bent het, die mij gered heeft toen ik als dood op
het strand lag!’ en hij sloeg zijn beide armen om zijn blozende bruid.
‘O, ik ben haast al te gelukkig!’ zei hij tegen de kleine zeemeermin. ‘Het heerlijkste
wat ik ooit gedacht heb is gekomen. Je zult zoo blij zijn om mijn geluk, want je houdt
het meest van mij van allemaal.’ En de kleine zeemeermin kuste zijn hand en het
was of zij voelde hoe haar hart brak. Want op zijn bruiloftsmorgen moest zij sterven,
dan zou zij worden tot schuim op de zee.
Alle klokken luidden; herauten verkondden de verloving in alle straten. Op alle
altaren brandde welriekende olie in zilveren lampen. De priester zwaaiden de
wierookvaten en bruid en bruidegom gaven elkaar de hard en de bisschop zegende
hen. De kleine zeemeermin stond in zijde en goud en hield den sleep van de bruid,
maar de feestmuziek hoorde zij niet, hare oogen zagen de heilige ceremonie niet, zij
dacht aan haar doodnacht en om alles wat zij verloren had in deze wereld.
Nog denzelfden nacht gingen bruid en bruidegom aan boord, kanonnen werden
afgeschoten, de vlaggen waaiden, en midden op het schip was een koninklijke tent
van purper en goud met zachte kussens, daar zou het bruidspaar slapen in den stillen
koelen nacht. De zeilen stonden bol in den wind en stil gleed het schip over het
heldere water.
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Toen het donker werd brandden de kleurige lampen en het scheepsvolk danste vroolijk
op het dek. De kleine zeemeermin moest denken aan den eersten nacht toen zij opdook
uit zee en dezelfde pracht en vroolijkheid had gezien; en zij danste ook tusschen de
anderen, zwevend licht en vlug, als de zwaluw over het water; en allen jubelden in
bewondering, want zoo heerlijk had zij nog nooit gedanst; het sneed in haar voeten
als scherpe messen, maar zij voelde het niet, want scherper sneed haar de smart.
Zij wist dat het de laatste avond was, dat zij hem zag, voor wien zij haar huis en
haar geslacht verlaten had, voor wien zij haar heerlijke stem gegeven had en alle
dagen oneindige pijnen had geleden, en hij wist het niet. Het was de laatste nacht,
dat zij met hem dezelfde lucht ademde, de diepe zee zag, en den donkerblauwen
sterrenhemel, een eeuwige nacht wachtte haar, zonder gedachten en zonder droomen,
want zij had geen ziel en nooit zou zij er een kunnen hebben. En op het schip was
het blijdschap en vroolijkheid tot ver na middernacht; zij lachte en danste mee, maar
in haar hart was de dood. De prins kuste zijn heerlijke bruid en zij speelde met zijn
zwart haar, en arm in arm gingen zij ter ruste in de prachtige tent.
Het werd stil en leeg op het schip, alleen de stuurman stond bij het roer. De kleine
zeemeermin legde haar witte armen over de verschansing en keek naar het oosten,
naar het morgenrood; met den eersten zonnestraal zou de dood komen, dat wist zij.
Daar zag zij hare zusters uit zee opkomen, ze waren bleek als zij; het mooie, lange
haar fladderde niet meer in den wind; het was afgesneden.
‘Wij hebben het aan de heks gegeven, opdat zij ons helpen zou, je dezen nacht
niet te laten sterven. Zij heeft ons een mes gegeven; zie eens hoe scherp! Voordat
de zon komt moet je het den prins in het hart steken, en als dan het warme bloed over
je voeten stroomt, groeien zij samen tot een vischstaart; dan ben je weer een
zeemeermin, en je kunt bij ons komen door het water en driehonderd jaar leven,
voordat je tot zeeschuim wordt. Haast je; hij of jij moet dood, voordat de zon komt.
Onze arme grootmoeder heeft zoo'n verdriet dat haar witte haren uitvallen, zooals
de onzen vielen onder de schaar van de heks. Dood nu den prins en kom dan terug!
Haast je toch! Zie je de roode streep aan den hemel? Over een paar minuten zal de
zon er zijn en dan moet je sterven!’
En zij uitten een verwonderlijk droeven zucht, en verdwenen in de golven.
De kleine zeemeermin trok het purpergordijn van de tent weg en zij zag de mooie
bruid slapen met het hoofd op de borst van den prins; en zij boog zich neer, kuste
hem op het mooie voorhoofd, zag naar den hemel waar het morgenrood lichter werd,
keek naar het scherpe mes, en weer naar den prins, die in zijn slaap den naam noemde
van zijn bruid; zij alléén was in hem! - en in haar hand beefde het mes, - maar zij
wierp het ver weg in de golven en die schenen rood waar het viel, als was er bloed
in het water.
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Nog eens zag ze met half gebroken blik naar den prins, toen stortte zij zich in zee en
zij voelde hoe haar lichaam zich oploste tot schuim.
Nu kwam de zon uit zee op; warm en zacht vielen de zonnestralen op het
doodkoude zeeschuim. De kleine zeemeermin voelde den dood niet; zij zag de lichte
zon, en boven haar zweefden honderden doorzichtige heerlijke wezens; door hen
heen kon zij het schip met de witte zeilen zien, en de ochtendroode wolken; hunne
stemmen waren melodieën, maar zoo onwezenlijk, dat geen mensch ze kon hooren,
zooals geen menschenoog hen zien kon; zonder vleugels dreven ze op hun eigen
lichtheid door de lucht.
De kleine zeemeermin zag, dat zij een lichaam had als zij, dat opzweefde uit het
schuim.
‘Bij wie kom ik?’ zei zij, en haar stem was als die van de anderen; geestenmelodie,
die geen aardsche muziek kan teruggeven.
‘Bij de luchtkinderen!’ antwoordden de anderen. ‘De zeemeermin heeft geen
onsterfelijke ziel, en kan die nooit krijgen als zij niet de liefde heeft van een mensch,
haar eeuwigheid hangt af van een vreemde macht. De luchtkinderen hebben ook
geen eeuwige ziel, maar niet goede werken kunnen zij er zichzelf een maken. Wij
zweven naar de warme landen, waar de zware pestlucht de menschen doodt, daar
brengen wij koelte, wij geven bloemengeur aan de lucht en zenden verkwikking en
genezing. Als wij driehonderd jaar lang hebben gestreefd al het goede te doen dat
wij kunnen, krijgen wij een onsterfelijke ziel en deelen in het eeuwig geluk der
menschen. Gij, arme, kleine zeemeermin hebt met uw geheele hart naar hetzelfde
getracht als wij, gij hebt gevoeld en geleden, u verheven tot de wereld der
luchtgeesten, nu kunt gij u zelf door goede werken een onsterfelijke ziel geven na
driehonderd jaar.’ En de kleine zeemeermin hief hare lichte armen op naar God's zon
en voor het eerst voelde zij tranen. Op het schip was weer leven en vroolijkheid; zij
zag den prins en zijn liefelijke bruid haar zoeken en weemoedig naar het drijvende
zeeschuim zien alsof zij wisten, dat zij zich in de golven had geworpen. Ongezien
kuste zij het voorhoofd der bruid, lachte den prins toe en steeg op met de luchtkinderen
naar de rozeroode wolk, die daar boven dreef. ‘Zóó zweven wij in God's rijk over
driehonderd jaar!’
‘Ook vroeger nog, kunnen wij er komen,’ murmelde ééne. ‘Onzichtbaar zweven
wij de huizen binnen waar kinderen zijn, en voor iederen dag, als wij een goed kind
vinden, dat zijn ouders vreugde geeft en hun liefde verdient, verkort God onzen
proeftijd. Het kind weet niet, dat wij door de kamer zweven; en als wij dan van
blijdschap glimlachen omdat het zoo goed is, gaat er een jaar af van de driehonderd;
maar zien wij een slecht, ondeugend kind, dan moeten wij huilen van verdriet, en
iedere traan is één dag meer!’
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ER WAREN EENS VIJF EN TWINTIG TINNEN SOLDATEN

De Standvastige Tinnen Soldaat
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ER waren eens vijf en twintig tinnen soldaten; ze waren allemaal broêrs, want alle
vijf en twintig kwamen ze van één ouden tinnen lepel. 't Geweer hadden ze in hun
arm, 't gezicht recht vooruit en allerbeelderigst rood en blauw waren hun uniformen.
't Eerste wat ze in deze wereld hoorden toen het deksel van de doos ging, waar ze in
lagen, waren de woorden: ‘Tinnen soldaten!’ Dat riep een klein jongetje en hij klapte
in zijn handen; 't was zijn verjaardag en daarom had hij ze gekregen, en nu zette hij
ze op de tafel. Ze geleken allemaal precies op elkaâr, behalve één, die was een beetje
anders, die had maar één been; hij was het laatst gegoten en toen was er geen tin
genoeg meer; maar hij stond net zoo pal op zijn ééne been als de anderen op hun
twee beenen; en hij is juist degene, waar wat bijzonders van te vertellen valt.
Op de tafel, waar ze werden opgezet, stond een heeleboel ander speelgoed, maar
het mooist van alles was een prachtig kasteel van papier. Door de kleine raampjes
kon men heelemaal tot binnen in de zalen zien. Buiten het kasteel stonden kleine
boompjes rondom een stukje spiegelglas, dat een vijver moest verbeelden. Zwanen
van was zwommen op het meer en spiegelden zich er in. Dat was allemaal allerliefst;
maar het aller-allerliefste was toch een klein dametje, dat midden in de open slotdeur
stond. Zij was ook van papier geknipt, maar zij had een schortje aan van het fijnste
gaas en een klein smal, blauw lintje om haar schouder als een sjerp en daar zat een
blinkend pailletje in, zoo groot als haar heele gezicht. Het dametje strekte haar beide
armen uit, want zij was een danseresje, en haar eene been stak zij zóó hoog in de
lucht, dat de tinnen soldaat het heelemaal niet vinden kon en daarom dacht hij, dat
zij ook maar één been had, net als hij.
‘Dàt zou eerst een vrouw voor mij zijn,’ dacht hij, ‘maar ze is zoo vreeselijk
voornaam, ze woont in een slot en ik heb niets als een doos en daarin zijn wij nog
met ons vijf en twintigen, dat is geen plaats voor haar! Maar ik zal toch zien, dat ik
kennis met haar maak!’ en toen ging hij zoo lang als hij was achter een snuifdoos
liggen, die op tafel stond; daar kon hij erg mooi het kleine fijne dametje zien, dat
altijd maar op één been bleef staan zonder haar evenwicht te verliezen.
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Toen het avond werd kwamen al de andere tinnen soldaten in de doos en de menschen
uit het huis gingen naar bed. Toen begon het speelgoed te spelen dat er visite kwam
en ze voerden oorlog en hielden bal! De tinnen soldaten rommelden in hun doos,
want ze wilden meêdoen en ze konden er het deksel niet afkrijgen. Notekraker maakte
luchtsprongen en de griffel danste op de lei; het was zoo'n geweldig spektakel, dat
de kanarievogel er wakker van werd en ook begon meê te praten, maar die deed het
in verzen. De eenigen, die op hun plaats bleven, waren de tinnen soldaat en het
danseresje: zij stond zoo bevallig rechtop op haar teenen met de armen wijd
uitgestrekt, en hij stond net zoo strak op zijn ééne been, en zijn oogen hield hij geen
oogenblik van haar af. Daar sloeg de klok twaalf en klap! daar vloog het deksel van
de snuifdoos open, maar daar zat geen snuif in, daar zat een klein zwart duiveltje in,
heel kunstig gemaakt.
‘Tinnen soldaat,’ zei het duiveltje, ‘wil je je oogen wel eens bij je houden!’
Maar de tinnen soldaat deed of hij het niet hoorde.
‘Ja, wacht maar tot morgenochtend,’ zei het duiveltje.
Toen het nu ochtend werd en de kinderen opgestaan waren, werd de tinnen soldaat
op de vensterbank gezet; en of het nu het duiveltje was, of de tocht, op eens vloog
het raam open en de soldaat er uit met het hoofd naar beneden van de derde
verdieping. Dat was een vaart! zijn been stak recht in de lucht en hij bleef staan op
zijn schako met zijn bajonet tusschen de straatsteenen.
Het dienstmeisje en de kleine jongen kwamen dadelijk naar beneden om hem te
zoeken, maar hoewel ze bijna op hem trapten, konden zij hem toch niet vinden. Als
de soldaat nu maar geroepen had: ‘hier ben ik!’ maar hij vond dat het niet paste om
zoo te schreeuwen, omdat hij in uniform was.
Toen begon het te regenen, de droppels volgden hoe langer hoe dichter op elkaâr,
't werd een stortregen. Toen die over was kwamen er twee straatjongens.
‘Zie je dat?’ zei de eene: ‘Daar ligt een tinnen soldaat, die moet varen!’ Ze maakten
een bootje van een courant, zette den soldaat er midden in, en daar ging het met een
vaart door de goot; de jongens liepen er naast en klapten in hun handen van de pret.
Grut nog toe! wat een golven in die goot en wat een stroom! maar het had dan ook
baksteenen geregend. Het papieren bootje danste op en neêr en soms draaide het in
ééns rond, dat het den soldaat dwarrelde voor zijn oogen, maar hij bleef standvastig,
vertrok geen spier, 't gezicht recht vooruit en 't geweer in den arm.
Op eens dreef de boot onder een plank door, toen werd het zoo donker of hij weer
in zijn doos lag. ‘Wat zou er toch met mij gebeuren!’ dacht hij, ‘dat komt allemaal
van het duiveltje! Ach! had ik toch dat kleine juffertje maar bij mij, dan mocht het
nog wel tweemaal zoo donker zijn!’
Daar kwam een groote waterrat, die onder de gootplank woonde.
‘Heb je een pas?’ vroeg de rat. ‘Hier met je pas!’
Maar de tinnen soldaat zweeg en hield zijn geweer nog steviger vast. De
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boot dreef verder en de rat zwom hem achterna. Hu! wat knarste hij met zijn tanden,
en hij riep tegen de strootjes en stokjes: ‘Houdt hem, houdt hem! hij heeft geen tol
betaald! Hij heeft zijn pas niet vertoond!’
Maar de stroom werd sterker en sterker, de soldaat kon in de verte het daglicht al
zien waar de plank ophield, maar hij hoorde tegelijk een sterk gebruisch, een geluid,
om een dapper man verschrikt te maken, want denk eens, de goot stortte zich uit in
een breede gracht, juist waar de plank ophield, en dat was voor hem net zoo gevaarlijk
als voor ons om in een waterval af te drijven. Hij was al zoo dicht bij, dat er geen
houden

meer aan was. De boot dreef er heen en hij hield zich zoo stijf als hij kon, niemand
zou van hem kunnen zeggen, dat hij ook maar met zijn oogen geknipt had. Drie-,
viermaal draaide de boot rond en toen was zij tot aan den rand vol met water, zoodat
zij moest zinken. De tinnen soldaat stond in het water tot aan zijn hals, en de boot
zonk dieper en dieper, en 't papier werd slapper en slapper. Nu ging het water den
soldaat over zijn hoofd en toen dacht hij aan het lieve kleine danseresje, dat hij nooit
weêr zou zien. En hij hoorde in zijn ooren het liedje:
‘Ga ten strijde, krijgsman!
Om den dood te vinden!’

Het papier ging stuk, en de soldaat zonk in de diepte - maar tegelijk werd hij ingeslokt
door een grooten visch.
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O, wat was het donker daar binnen! nog veel erger dan onder de gootplank, en 't was
er zoo nauw! maar de soldaat bleef standvastig en lag languit met het geweer in den
arm. De visch draaide in de rondte en maakte de wonderlijkste bewegingen: eindelijk
bleef hij stil en het was of er een bliksemstraal door heen ging. Het was in eens helder
licht en iemand riep heel hard: ‘Tinnen soldaat!’
De visch was gevangen geworden en op de markt gebracht, toen was hij verkocht
en naar de keuken meegenomen en daar sneed de meid hem met

een groot mes open. Zij pakte met twee vingers den soldaat om zijn middel en bracht
hem in de kamer, waar ze allemaal den merkwaardigen man wilden zien, die gereisd
had in de maag van een visch; maar de tinnen soldaat was in 't geheel niet trotsch.
Ze zette hem op tafel en daar - o, maar, wat kon het toch wonderlijk toegaan in de
wereld! - de tinnen soldaat was in dezelfde kamer waar hij vroeger geweest was; hij
zag dezelfde kinderen, en 't speelgoed stond op tafel; het prachtige kasteel met het
allerliefste danseresje; ze stond nog altijd op haar ééne been en het andere stak zij
hoog in de lucht; zij was ook standvastig; daar was de tinnen soldaat door geroerd;
hij zou wel tin willen huilen, maar dat paste niet. Hij keek naar haar, en zij naar hem,
maar ze zeiden niets. Op eens nam een van de kleine jongens den soldaat op en gooide
hem in de kachel; en hij zei niet waarom hij dat deed; dat kwam zeker weer door het
duiveltje in de doos.
De tinnen soldaat stond midden in 't licht en hij voelde een allergeweldigste hitte,
maar of het vuur was of liefde, dat kon hij niet zeggen. Zijn kleuren had hij allemaal
verloren; of 't van verdriet kwam of van de reis, dat wist niemand. Hij keek naar 't
kleine juffertje en zij keek naar hem en hij voelde, dat hij smolt, maar hij bleef
standvastig, het geweer in den arm. Daar ging de deur open, door de tocht werd 't
danseresje opgenomen, en zij zweefde als een sylphide recht in de kachel bij den
tinnen soldaat, ze vlamde op, en toen was ze weg; de soldaat smolt tot een klompje,
en toen den volgenden ochtend het dienstmeisje de asch weghaalde vond ze hem
terug als een klein tinnen hartje; van het danseresje was alleen het pailletje
overgebleven en dat was pikzwart gebrand.
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ER WAS EENS EEN VOORNAAM CAVALIER

De Halsboord
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ER was eens een voornaam cavalier, die geen andere bezittingen had, dan een kam
en een laarzentrekker, maar hij droeg den allerprachtigsten boord van de wereld, en
van dien boord zullen wij een geschiedenis hooren. - Hij was nu zoo oud, dat hij over
trouwen begon te denken, en nu wilde het toeval, dat hij in de wasch kwam, gelijk
met een kouseband.
‘He!’ zei de boord, ‘nu heb ik nog nooit zoo iets slanks en fijns gezien, zóó iets
zachts en liefelijks!
Mag ik u niet uw naam vragen?’
‘Dien zeg ik niet,’ zei de kouseband.
‘Waar woont u?’ vroeg de boord. Maar de kouseband was erg verlegen, en vond
dat een te vreemde vraag om te beantwoorden.
‘U is zeker een ceintuur, zoo'n inwendig ceintuur!’ zei de boord, ‘ik zie wel dat u
zoowel voor nut als voor s i e r a a d g e bruikt wordt,

lieve freule!’
‘U moogt niet tegen mij spreken!’ zei de kouseband, ‘ik geloof ook niet, dat ik
daar aanleiding toe gegeven heb!’
‘Ja maar, als men zoo allerliefst is als u, dan is dat aanleiding genoeg,’ zei de
boord. ‘Ik wil niet, dat u zoo dicht bij mij komt! u ziet er zoo manachtig uit,’ zei de
kouseband.
‘Ik ben ook een voornaam cavalier!’ zei de boord, ‘ik heb een kam en een
laarzentrekker!’ En dat was niet waar, het was zijn heer, die ze had, en hij niet, maar
hij blufte.
‘Niet zoo dicht bij mij!’ zei de kouseband, daar ben ik niet aan gewend!’
‘Nuf!’ zei de boord; en toen werden ze uit de wasch genomen, ze werden gesteven
en over een stoel gehangen in de zon, en eindelijk op de strijkplank gelegd: Daar
kwam het heete ijzer aan. ‘Mevrouwtje!’ zei de boord, ‘lief weeuwtje, ik word warm! Ik voel mij

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

115
een geheel ander worden, ik kom heelemaal uit de plooi. U brandt een gat in mij!
och! - Wilt u met mij trouwen?’
‘Vlegel!’ zei het strijkijzer en schoof trotsch over den boord heen; want het
verbeeldde zich, dat het een locomotief was en naar den spoorweg behoorde gebracht
te worden om wagens te trekken.
‘Vlegel!’ zei het.
De boord begon een beetje te rafelen aan de kanten en er kwam een groote schaar
om de rafel af te knippen.
‘O!’ zei de boord, ‘u is zeker eerste balletdanseres! wat kunt u uw beenen
uitstrekken! Het is het aanbiddelijkste wat ik ooit gezien heb! dat kan geen mensch
u nadoen!’
‘Dat weet ik!’ zei de schaar.
‘U verdiende gravin te zijn!’ zei de boord.
‘Alles wat ik bezit is een voornaam heer, een kam en een laarzentrekker! - had ik
nu ook maar den graventitel!’

‘Wou jíj míj het hof maken?’ zei de schaar, want ze werd kwaad, en ze gaf hem een
flinken knip, en daarmee kon hij naar huis gaan.
‘Ik zal de kam maar moeten vragen,’ zei de boord. ‘Het is opmerkelijk zooals u
al uwe tanden behoudt, lieve dame! Heeft u er nooit aan gedacht u te verloven?’
‘Dat kun je toch heel goed weten!’ zei de kam, ‘ik ben immers verloofd met den
laarzentrekker!’
‘Verloofd!’ zei de boord en toen was er niemand meer om ten huwelijk te vragen,
en daarom vond hij het iets heel verachtelijks.
Na een langen tijd kwam de boord op zolder bij den papiermolenaar; het was daar
een heele lappenverzameling, de grove en de fijne ieder op zichzelf, zooals het
behoort. Ze hadden allemaal heel wat te vertellen, maar de boord het meest, want
dat was een eerste bluffer.
‘Ik heb verbazend veel liefjes gehad!’ vertelde hij, ‘ik had geen oogenblik rust!
maar ik was ook een voornaam cavalier met stijfsel! Ik had ook een kam en een
laarzentrekker, maar die gebruikte ik nooit! - Jelui moest mij toen eens gezien hebben,
vooral als ik op zij lag! Mijn eerste liefje vergeet ik nooit, zij was een ceintuur, och,
zoo fijn en zacht en lief! zij is om mij in een kuip met water gesprongen! - Er was
ook een weduwe, die werd gloeiend,

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

116
maar ik liet haar staan tot zij zwart zag! En dan hadt je de eerste balletdanseres, die
gaf mij dien knauw, dien je nu nog zien kunt, ze was erg driftig! Mijn eigen kam
was verliefd op mij, ze verloor al haar tanden van verdriet. Ja, ik heb h e e l w a t
b e l e e f d o p d a t punt! Maar het m e e s t e s p i j t het mij van den kouseband, ik
meen de ceintuur, die in de kuip ging. Ik heb heel wat op mijn geweten, en het is
hoog noodig dat ik een blad wit papier word.’

En dat werden ze allemaal, alle lappen werd e n p a p i e r ; maar van den boord kwam
juist dít stuk papier, waarop de geschiedenis gedrukt is e n d a t k o m t , omdat hij
zoo vreeselijk blufte op dingen, die niet eens gebeurd waren. En wij moeten goed
oppassen, dat wíj niet zoo doen, want wij kunnen niet weten of wij ook niet eens op
den lappenzolder komen, en tot wit papier worden gemaakt. En dan zou het kunnen
gebeuren, dat wij ook onze heele geschiedenis van 't begin tot het eind met de diepste
geheimen er in, op ons zelf gedrukt kregen en rond moesten gaan om het te vertellen,
net als de boord.
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DE VLOO, DE SPRINKHAAN EN HET WIPPERTJE, DIE WILDEN MET HUN DRIEËN EENS
PROBEEREN, WIE VAN HEN WEL HET HOOGSTE SPRINGEN KON

De Springertjes
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DE Vloo, de Sprinkhaan en het Wippertje, die wilden met hun drieën eens probeeren,
wie van hen wel het hoogste springen kon, en daarom inviteerden zij de heele wereld,
of wie er anders maar komen wou, om het schouwspel te zien. Het waren drie echte
springersbazen toen zij samen de kamer binnenkwamen.
‘Ik zal mijn dochter geven aan wie het hoogste springt,’ zei de koning, ‘want om
niets springen, dat is toch te armzalig.’
De vloo kwam het eerst voor. Hij had bijzonder goede manieren en groette naar
alle kanten; dat kwam omdat hij juffersbloed in zich had en gewend was alléén met
menschen om te gaan, en dat is een groot voorrecht.
Toen kwam de sprinkhaan, die was veel grooter en zwaarder, maar gedroeg zich
toch ook heel beleefd en had een groen uniform aan, daar was hij mee geboren.
Bovendien sprak hij van heel oude familie, die hij had in 't land Egypte. En hij vertelde
dat hij in zijn woonplaats zeer geëerd was, dat hij zóó van het veld was opgenomen
en in een kaartenhuis gezet, dat drie verdiepingen had en alléén van heerenkaarten
gemaakt was met den gekleurden kant naar binnen. Er waren deuren en ramen in en
die
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waren enkel uit hartenvrouwen gesneden. ‘Ik zing zoo mooi,’ zei hij, ‘dat zestien
krekeltjes, die van jongs af altijd gepiept hebben en toch niet in een kaartenhuis
kwamen zich nog dooder geërgerd hebben dan zij al waren, toen zij mij hoorden!’
Allebei, de vloo en de sprinkhaan, konden zóó goed hun woord doen over wat zij
geloofden en wat zij waren, dat ze best een prinses konden trouwen. De springkikker
zei niets, maar van hem werd gezegd dat hij des te meer dacht, en toen de hofhond
maar even aan hem gesnuffeld had, stond hij er voor in, dat de springkikker van
goede familie was. De oude r a a d s h e e r , d i e drie ridderorden h a d g e k r e g e n
voor zwijgen, verzekerde, dat hij wist, dat de springkikker de gave had, de toekomst
te kunnen v o o r s p e l l e n . Men kon op zijn rug zien of er een zachte of strenge
winter zou komen; en dat kan men niet eens zien op den r u g v a n d e n g e n e , d i e
den

almanak schrijft.
‘Ja,’ zei de oude koning, ‘ik zeg niet veel, maar ik denk zoo stilletjes het mijne
van de dingen.’
Nu moest er g e s p r o n g e n worden. De vloo sprong zóó hoog, d a t n i e m a n d
hem zien kon, en daarom zeiden zij, dat hij in 't geheel niet gesprongen had, en dat
was gemeen.
De sprinkhaan kwam maar half zoo hoog, maar die sprong den koning juist in zijn
gezicht en dat was onaangenaam.
De springkikker stond een heelen tijd stil zich te bedenken, en toen geloofde hij,
dat hij heelemaal niet springen kon.
‘Hij is misschien niet wel,’ zei de hofhond en besnuffelde hem nog eens: Roetsch!
daar sprong hij, een klein scheef sprongetje, in den schoot van de prinses, die op een
gouden voetenbankje zat.
Toen zei de koning: ‘De hoogste sprong is tot aan mijn dochter, dat is juist het
fijne van de zaak, maar om dat te bedenken moet je een hoofd hebben, en de
springkikker heeft getoond, dat hij een hoofd heeft. Hij heeft been in zijn voorhoofd.’
En zoo kreeg hij de prinses.
‘Ik sprong toch het hoogst!’ zei de vloo. ‘Maar dat komt er niet op aan: laat zij
maar trouwen met dat ganzenskelet, pik en een speld! Ik
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sprong toch het hoogst; maar je schijnt in de wereld een lijf te moeten hebben om
gezien te kunnen worden!’ En de vloo ging in vreemden krijgsdienst, waar men zegt,
dat hij doodgeslagen werd.

De sprinkhaan ging aan den kant van de sloot zitten en hij zei ook: ‘'n lijf moet er
zijn, 'n lijf moet er zijn!’ en zoo zong hij zijn eigen zeurig zangetje en daar hebben
wij de geschiedenis weer van. Maar 't kan best zijn, dat het niet waar is, al staat het
ook gedrukt.
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IK KRAAK ER VAN ZOO LEKKER KOUD ALS 'T IS

De Sneeuwman
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IK kraak er van zoo lekker koud als 't is!’ zei de sneeuwman. ‘De wind kan toch echt
leven in iemand bijten! En wat gloeit de gloeiende dáár!’ Hij meende de zon, die
juist onderging.
‘Zij krijgt mij toch niet aan 't knipoogen, ik kan mijn scherven best vasthouden!’
Dat waren twee driekante scherven van een dakpan, die hij in plaats van oogen
had. De mond was een stuk van een oude hark, daarom had hij tanden.
Hij was geboren onder hoera! geroep van de jongens, en begroet door gerinkel
van belletjes en zweepgeknal van uit de sleetjes. De zon ging onder, de volle maan
kwam op, rond en groot, licht en glanzend in de donkerblauwe lucht.
‘Daar heb je haar weer van den anderen kant!’ zei de sneeuwman. Hij dacht, dat
het de zon was, die weer terugkwam.
‘Ik heb haar dat gloeien afgewend! Nu mag zij daar hangen en mij bijlichten, dat
ik mijzelf kan zien. Als ik maar wist wat men doen moet om zich te verplaatsen! Ik
wou mij zoo graag verplaatsen! Als ik dát kon ging ik op het ijs glijden, zooals ik
de jongens zag doen; maar ik weet niet hoe ik loopen moet.’
‘Wèg! wèg!’ kefte de oude kettinghond; hij was een beetje schor sedert den tijd
dat hij kamerhond was geweest en onder de kachel had gelegen. ‘De zon zal je wel
leeren loopen! Dat heb ik gezien van je voorganger en van zíjn voorganger; wèg!
wèg! en wèg zijn ze allemaal.’
‘Ik begrijp je niet kameraad!’ zei de sneeuwman: ‘Moet díé daarboven mij loopen
leeren?’ Hij meende de maan. ‘Ja, die hééft geloopen, toen ik haar te strak aankeek,
nu komt ze aansluipen van een anderen kant.’
‘Je weet niks!’ zei de hond, ‘maar je bent ook nog maar zoo pas in elkaar geplakt!
Degeen die je daar nu ziet heet “maan” en degeen die weg is was de “zon” en die
komt morgen terug en die zal je wel laten loopen tot in de gracht. Wij krijgen gauw
ander weêr, dat kan ik merken aan mijn linkerachterbeen, dat steekt. Het weêr gait
omslaan.’
‘Ik begrijp hem niet!’ zei de sneeuwman. ‘Maar ik heb een gevoel of het iets
onaangenaams is, wat hij mij zegt. En degeen die gloeide en onderging en die hij de
zon noemt, is ook mijn vriendin niet, dat merk ik wel.’
‘Wèg! wèg!’ kefte de waakhond, draaide driemaal om zichzelf heen en ging in
zijn hok liggen slapen.
Er kwam wezenlijk verandering in het weêr. Een dikke, klamme mist

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

123

Hans Christian Andersen, Sprookjes. Werelduitgave. Deel 3

124
legde zich 's morgens vroeg over de heele streek; later trok hij weer op. De wind was
ijzig koud, het vroor hard. Maar wat een gezicht was dat, toen de zon opkwam! Alle
boomen en boschjes waren berijpt. Het was als een heel bosch van wit koraal, het
was alsof alle takken beladen waren met stralendwitte bloemen. De oneindig vele
fijne takjes, die men in den zomer niet zien kan door al de bladeren, kwamen nu alle
duidelijk uit; het was als een knipsel; zóó schitterend wit, alsof een witte glans
uitstroomde uit iederen tak. De treurberk bewoog zich in den wind; er was leven in
de boomen, als in den zomer; het was een wonderbare pracht! En toen de zon er over
scheen, o, wat een gefonkel! het leek wel bepoeierd met diamantstof. En in het
sneeuwdek, dat over de aarde lag schitterden de groote diamanten. Of men zou ook
kunnen denken, dat er tallooze heel kleine lichtjes brandden, nog witter dan de witte
sneeuw zelf.
‘Wat een heerlijkheid!’ zei een jong meisje, dat buiten kwam met een jongen man.
Zij bleven dicht bij den sneeuwman staan, en keken naar de schitterende boomen.
‘Heerlijker ziet men het 's zomers zelfs niet!’ zei ze, en haar oogen straalden.
‘En zoo'n baas, als die daar, heb je in den zomer ook niet,’ zei de jonge man en
wees op den sneeuwman. ‘Hij is voortreffelijk!’
Het meisje lachte, knikte tegen den sneeuwman en huppelde toen naast haar vriend
over de sneeuw weg; het kraakte onder hun voeten, of ze op stijfsel liepen.
‘Wie waren die twee?’ vroeg de sneeuwman aan den kettinghond. ‘Jij bent langer
hier dan ik; ken jij ze?’
‘Zeker doe ik dat!’ zei de kettinghond. ‘Ze heeft mij geaaid en ze heeft mij een
been gegeven: díé bijt ik niet.’
‘Maar wat stellen ze voor?’ vroeg de sneeuwman.
‘Vèrrrrr-liefden!’ zei de hond. ‘Ze gaan in een hok wonen, en dan kluiven ze samen
beenen. Wèg, wèg!’
‘Hebben die twee net zooveel te beteekenen als jij en ik?’ vroeg de sneeuwman.
‘Die hooren bij de Familie!’ zei de kettinghond. ‘'t Is wel een bitter klein beetje,
wat men weet als men den vorigen dag geboren is, dat zie ik aan jou! Ik heb de jaren
en de wijsheid; ik ken ze allemaal hier op de plaats! En er was een tijd, dat ik hier
niet aan een ketting in de kou lag; wèg, wèg!’
‘De kou is heerlijk!’ zei de sneeuwman. ‘Vertel, vertel! maar je moet niet zoo met
je ketting rammelen, want dan komt er een knak in mij.’
‘Wèg, wèg!’ kefte de hond. ‘Eerst was ik een jong hondje, een allerliefst beestje,
zeiden ze allemaal; toen lag ik op een fluweelen stoel binnen bij de familie en op
schoot bij de alleropperste van de familie; ik werd op mijn snoetje gekust, en met
een geborduurden zakdoek werden mijn pootjes af-
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geveegd; ik heette “lievertje” en “snoetepoetje”, maar op 't laatst werd ik hen te groot
en ze gaven mij aan de huishoudster. Toen kwam ik in het sousterrain! Waar je staat
kun je er net inzien, je kunt precies in het kamertje zien, waar ik baas was, want dat
wás ik bij de huishoudster. Het was wel wat minder voornaam dan boven, maar het
was er gezelliger. Ik werd niet opgepakt en rondgesleept door de kinderen zooals
daar. Ik kreeg even goed eten als vroeger, en veel meer. Ik had mijn eigen kussen, en dan was er een kachel! dat is in dezen tijd van 't jaar het allerheerlijkste wat er te
bedenken is; ik kroop er heelemaal onder, dat ik niet meer te zien was. O, die kachel!
daar droom ik nog wel eens van; wèg, wèg!’
‘Is een kachel zóó mooi om te zien,’ vroeg de sneeuwman, ‘lijkt hij op mij?’
‘Hij is precies het tegenovergestelde van jou! Pikzwart is hij! en hij heeft een
langen hals en een koperen knop. Hij eet brandstof en het vuur slaat hem uit zijn
mond. Je moet altijd dicht bij hem gaan, vlak naast hem of er heelemaal onder, dat
is een allerheerlijkst gevoel! Je moet door het raam heen kunnen zien waar hij staat!’
En de sneeuwman keek, en werkelijk zag hij een zwart, glimmend gepoetst
voorwerp met een koperen knop, het vuur lichtte er beneden uit. De sneeuwman
werd heel wonderlijk te moede; hij kreeg een gewaarwording, die hij zelf niet begreep.
Er kwam iets over hem, dat hij niet kende, maar dat alle menschen kennen, als zij
geen sneeuwmannen zijn.
‘En waarom hebt je haar verlaten?’ vroeg de sneeuwman. Hij voelde dat het een
vrouwelijk wezen moest zijn. ‘Hoe kan je zoo'n goede plaats verlaten?’
‘Dat moest ik wel,’ zei de hond, ‘ze gooiden mij naar buiten en legden mij hier
vast aan den ketting. Ik had den jongsten jonker in zijn been gebeten, omdat hij het
been had weggegooid, waar ik op knauwde; en “been voor been” dacht ik! Maar dat
namen ze kwalijk en sedert dien tijd heb ik hier vast gezeten en mis ik mijn heldere
stem, hoor maar hoe schor ik ben: wèg, wèg! dat was het eind van de geschiedenis.’
De sneeuwman luisterde niet meer; hij keek al maar in het sousterrain van de
huishoudster, in haar kamer, waar de kachel stond op zijn vier ijzeren pooten en net
zoo groot leek als de sneeuwman zelf.
‘Het kraakt zoo wonderlijk in mij!’ zei hij. ‘Zal ik daar nooit binnen kunnen komen?
Het is toch een onschuldige wensch en onze onschuldige wenschen moeten toch
zeker vervuld worden. Het is mijn hoogste wensch, mijn eenige wensch, en het zou
haast onrechtvaardig zijn als die niet bevredigd werd. Ik moet naar binnen, ik moet
bij haar zijn, al zou ik de ruit ook stuk slaan.’
‘Daar kom je nooit in,’ zei de waakhond, ‘en als je bij de kachel kwaamt, was je
wèg, wèg!’
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‘Ik ben zoo goed als weg!’ zei de sneeuwman, ‘ik buig door, geloof ik.’
En den heelen dag stond hij zoo, al maar in 't raam kijkende. In de schemering
leek de kamer nog veel uitlokkender; het lichtte zoo liefelijk van uit de kachel, als
noch de maan licht, noch de zon, zooals alléén maar een kachel kan lichten als er
vuur in is. Als de deur open ging, sloeg de vlam er uit, dat was zijn vaste gewoonte;
de sneeuwman bloosde er van in zijn witte gezicht en het lichtte rood tot zelfs over
zijn borst.
‘Ik houd het niet uit!’ zei hij, ‘wat kleedt het haar goed als zij haar tong uitsteekt!’
De nacht was lang maar niet voor den sneeuwman; hij stond in zijn eigen heerlijke
gedachten, en die vroren dat zij kraakten.
's Morgens waren de ruiten van het sousterrain bevroren, er stonden de mooiste
bloemen op, die een sneeuwman maar verlangen kon, maar ze verstopten de kachel.
De ruiten wilden maar niet ontdooien, hij kon haar maar niet te zien krijgen. Het
kraakte, het knerpte, het was juist het soort van weêr, waarin de sneeuwman zich
lekker moest voelen, maar hij voelde zich niet lekker. Hij zou gelukkig hebben moeten
zijn, maar hij wás niet gelukkig; hij leed aan kachel-heimwee.
‘Dat is een leelijke ziekte voor een sneeuwman,’ zei de waakhond; ‘ik heb er ook
aan gesukkeld, maar ik ben het te boven gekomen; wèg, wèg! Nu komt er ander
weêr!’
En er kwam ander weêr, het ging dooien.
De dooi nam toe, de sneeuwman nam af. Hij zei niets, hij klaagde niet, en dat is
het echte bewijs.
Eindelijk viel hij om. Er stak iets als een bezemsteel in de lucht, waar hij gestaan
had, daar hadden de jongens hem omheen gemaakt.
‘Nu begrijp ik het van dat verlangen,’ zei de waakhond, ‘de sneeuwman had een
kachelschrapper in zijn lijf, en die heeft zich geroerd in hem; nu is het geleden, wèg,
wèg!’
En gauw was ook de winter geleden ‘wèg, wèg!’ kefte de hond; maar de kleine
meisjes op de plaats zongen:
‘Het geurig Meikruid groent in 't bosch,
Wilg maakt zijn wollen wandjes los.
Kom, koekoek! leeuw'rik! zing nu luid,
En roep deez' vroege lente uit!
Koekoek! Kwiwiet! wij zingen meê,
Wat schijnt de zon! Hoezee! hoezee!’

En zoo dacht er niemand aan den sneeuwman.
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'S AVONDS IN DE NAUWE STRATEN DER GROOTE STAD

De Klok
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'S AVONDS, in de nauwe straten van de groote stad, als de zon onderging en er goud
lag op de daken tusschen de schoorsteenen, was er wel eens iemand, die een
verwonderlijk luiden hoorde, als van een kerkklok. Het duurde maar een oogenblik,
dan was er weer zoo'n gerommel van wagens en geroep van stemmen, en zooiets
stoort.
‘De klokken luiden, de zon gaat onder,’ zeiden ze dan.
Zij, die buiten de stad waren, waar de huizen verder van elkaâr staan met tuinen
en veldjes er tusschen, die menschen zagen den avondhemel nog veel prachtiger, en
het luiden klonk daar veel duidelijker en sterker. Het leek of het uit een kerk kwam,
diep in het stille, geurige bosch; de menschen keken dien kant uit en werden heelemaal
stil en ernstig. Dikwijls zeiden zij tegen elkaâr: ‘zou er een kerk in het bosch zijn?
D i e klok heeft toch een heel bizonderen en mooien toon, willen wij niet eens gaan
zien wat het is?’ En de rijke menschen reden, en de arme gingen te voet; maar 't was
wonderlijk zoolang als de weg was; en toen ze eindelijk aan een piek kwamen waar
een groep wilgen stond, aan den buitenkant van het bosch, gingen ze daar zitten. Ze
keken naar de lange takken en geloofden, dat ze nu midden in het groen zaten. De
banketbakker uit de stad sloeg er een tent op, een tweede banketbakker deed het ook,
en die hing een klok op, vlak tegenover zijn tent, een geteerde klok, tegen den regen,
en er was geen klepel in. Als dan de menschen weêr thuis kwamen, zeiden ze, dat
het zoo romantisch geweest was, en dat beduidt nog heel wat anders dan enkel maar
theedrinken. Drie personen verzekerden dat zij tot aan het eind van het bosch waren
doorgedrongen en zij hadden aldoor dat vreemde klokgelui gehoord; maar het leek
hun of het uit de stad kwam. Een van die drie schreef er een heel vers over en daar
stond in, dat de klok klonk als de stem van een moeder als zij zingt voor haar lief en
dierbaar kind; geen melodie kon halen, bij 't geluid van die klok.
Nu begon ook de Keizer van het land opmerkzaam te worden, en hij maakte bekend,
dat degene, die zou ontdekken waar de klok luidde, den titel zou krijgen van
‘Wereldklok’, zelfs al was hij er geen.
Toen gingen er een heeleboel naar het bosch, terwille van hun broodje. En van die
allen kwam er maar één terug met een soort verklaring. Niemand was ver genoeg
geweest, en, hij ook niet; maar dát had hij wèl gemerkt, dat het geluid kwam van een
grooten uil in een hollen boom, zoo'n echte wijsheidsuil, die al maar met den kop
tegen den boom sloeg.
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Of nu het geluid van zijn kop kwam of van den hollen stam, dat kon hij nog niet met
zekerheid zeggen. En zoo werd hij tot ‘Wereldklok’ bevorderd en schreef ieder jaar
een kleine verhandeling over den uil; maar toen wisten ze nog evenveel.
Er kwam een Aannemingsdag. De dominée had zoo mooi en treffend gesproken,
en de aannemelingen waren zoo aangedaan geweest. Het was een heel gewichtige
dag voor hen; want van kinderen waren zij nu meteen volwassen menschen, de
kinderziel zou nu, om zoo te zeggen, overvliegen in een verstandiger persoon. Het
was een dag van heerlijken zonneschijn; de aannemelingen wandelden naar buiten,
en vanuit het bosch klonk verwonderlijk duidelijk de groote vreemde klok.
Zij kregen allemaal zoo'n erge lust er heen te gaan, allemaal op drie na. Van die
drie moest de eene een baljurk passen; want juist om die jurk en dat bal was ze
aangenomen, anders zou ze er niet bij zijn geweest. De tweede was een arm jongetje,
dat zijn aanneemspakje en schoenen geleend had van den logementhouderszoon, en
op een bepaald uur moest die het terug hebben. Maar de derde zei, dat hij nooit naar
een vreemde plaats ging zonder zijn ouders, en dat hij altijd een gehoorzaam kind
geweest was en dat ook zou blijven nu hij aangenomen was - daar moet men niet
mee spotten; maar ze deden het toch.
Drie gingen er dus niet; maar de anderen gingen op weg. De zon scheen, de vogels
zongen en de aannemelingen zongen meê, en ze hielden elkaar bij de hand; want ze
hadden nog geen betrekking, en waren dus allen gelijk: aannemelingen voor den
Heere. De twee kleinsten werden al heel gauw moe en keerden weerom naar de stad;
twee meisjes gingen in 't gras zitten om kransjes te vlechten, dus die kwamen ook
niet verder, en toen de anderen bij de wilgen aanlandden waar de banketbakkerstenten
stonden, zeiden ze: ‘Zoo, nu zijn wij er: er is wel geen klok, maar zoo iets kun je je
zoo licht verbeelden.’
Toen, op dat zelfde oogenblik luidde diep in het bosch de klok, zoo liefelijk en
toch plechtig, dat vier of vijf besloten toch nog wat verder te gaan; maar het bosch
was zóó ruig en dicht begroeid, dat zij er haast niet door konden; de bloemstengels
waren haast al te hoog opgeschoten, convolvulus en braamranken hingen in guirlanden
van den eenen boom naar den anderen, de nachtegaal zong er in het spel van
zonnestralen. O, het was verrukkelijk! Maar voor meisjes was het geen weg, hun
kleêren zouden tot flarden scheuren! Er lagen groote rotsblokken, met mos begroeid
van alle kleuren, en daar tusschen siepelde en borrelde het frissche bronwater: ‘Klok,
klok,’ zei het zoo wonderlijk.
‘Dát zal toch de klok niet zijn,’ zei een van de aannemelingen, ‘dat moet eens goed
bestudeerd worden,’ zoo bleef hij en liet de anderen verder gaan.
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Zij kwamen bij een huisje van schors en takken, een wilde appelboom hing er over
heen, alsof hij al zijn zegen op het dak woû uitstorten. En in dien appelboom hing
een klokje. Zou dát de klok zijn, die zij gehoord hadden? Ja, zeker! daar waren ze
het allemaal ééns over, behalve één, die zei, dat dat klokje veel te klein en te fijn was
om zóó ver gehoord te kunnen worden en dat het heel andere tonen moeten zijn, die
zóó de menschenharten roeren. Die zoo sprak was een koningszoon, ‘zoo iemand
wil altijd wijzer zijn,’ zeiden de anderen.
Zij lieten hem dus alleen verder gaan, en terwijl hij ging werd hij meer en meer
vervuld van boscheenzaamheid. Toch hoorde hij nog altijd het kleine klokje waar
de anderen zoo tevreden mee waren, en soms met den wind mee kwam van den
banketbakkerskant het zingen van de theedrinkers. Maar sterker drong toch door de
diepe toon van de verre klok; het was of een orgel meespeelde. Het geluid kwam van
links, de kant waar het hart ligt. Nu kraakte het in de takken, en op eens stond er een
kleine jongen voor den prins, een jongetje op klompen, en met een buisje aan, zóóveel
te klein, dat er een heel eind van zijn armen uitstak. Ze kenden elkaâr: het was de
kleine aannemeling, die niet meê kon, omdat hij zijn pakje en zijn schoenen terug
moest brengen bij den logementhouder. Dat had hij nu gedaan, en was op zijn klompen
en in zijn armoedige kleêren, alléén het bosch ingegaan: de klok had zoo sterk en
diep geklonken, dat hij er heen moest.
‘Dan kunnen wij samen gaan,’ zei de prins; maar de kleine aannemeling op zijn
klompen was verlegen en schaamde zich. Hij trok aan zijn korte mouwtjes en zei dat
hij niet zoo vlug meê kon komen; en het leek hem ook, dat de klok rechts gezocht
moest worden - want rechts was toch alles wat groot en heerlijk was.
‘Ja, dan gaan wij verschillende wegen,’ zei de prins, en hij knikte tegen het arme
jongetje, dat den donkersten kant van het bosch inging, waar de doornen zijn kleêrtjes
scheurden en zijn handen en voeten aan bloed reten. De koningszoon kreeg ook een
paar flinke striemen; maar de zon scheen toch op zijn weg, en met hem zullen wij
meegaan, flinke knaap, die hij is.
‘Ik wil en zal de klok vinden!’ zei hij, ‘al was 't aan 't eind van de wereld.’
De leelijke apekatten, die in de boomen zaten, grijnsden hem aan met al hun tanden.
‘Zullen wij hem aanvallen?’ riepen ze, ‘zullen wij hem aanvallen? hij is een prins!’
Maar hij ging onverstoorbaar dieper en dieper het bosch in, waar de
verwonderlijkste bloemen bloeiden: witte sterlelies met bloedroode meeldraden,
hemelsblauwe tulpen, die fonkelden in den wind; en appelboomen
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met vruchten, die er uitzagen als groote glanzende zeepbellen; denk eens hoe die
boomen moesten glinsteren in het zonlicht! En rondom de heerlijkste groene velden,
waar ree en hinde speelden in het gras, stonden prachtige eiken en beuken; en was
van een van die boomen de bast gespleten, dan groeiden uit de scheur gras en lange
ranken. Er waren ook plaatsen in het bosch waar stille meren waren met witte zwanen
die rondzwommen en met de vleugels sloegen.
De prins stond dikwijls stil en luisterde, en dan leek het hem wel of uit een van
die stille meren het klokgelui tot hem kwam; maar zoo was het toch niet, het kwam
van veel dieper uit het bosch.
Nu ging de zon onder, de lucht kreeg een vuurrooden schijn, en het werd stil, heel
stil om hem heen; hij viel op zijn knieën en zong zijn avondpsalm.
‘Nooit vind ik wat ik zoek,’ zei hij toen, ‘nu gaat de zon onder, nu komt de duistere
nacht. Maar misschien kan ik nog even de roode ronde zon zien, voor zij achter de
aarde verdwijnt; ik zal op die rotsen klimmen, die zijn wel zoo hoog als de hoogste
boom.’
En hij greep wortels en ranken vast en klauterde over de natte steenen, waar de
waterslangen zich kronkelden en de padden hem aangloensden; - maar hij was toch
boven, voordat de zon heelemaal beneden was, en o, wat een pracht, van die hoogte
gezien! De zee, de groote zee zag hij, hoe zij haar lange golven rolde, die braken
tegen de kust, en de zon stond als een altaar dáár waar lucht en water samenkwamen.
Het was een ineensmelten van gloeiende kleuren; het bosch zong en de zee zong en
ook zong zijn hart. De natuur was één groote, heilige kerk; de boomen waren de
zuilen, de grond de kleurige glanzende bekleeding, en de hemel het wijde
koepelgewelf. De roode lichtschijn doofde bij 't ondergaan van de zon, maar
millioenen sterren werden ontstoken, millioenen diamantlampen fonkelden; en de
prins breidde zijn armen uit naar den hemel, naar de zee en het bosch. - En op
datzelfde oogenblik kwam van den rechterkant in zijn te korte buisje en op zijn
klompen het arme jongetje; hij was er even gauw gekomen, maar langs zijn eigen
weg. En zij liepen elkaar te gemoet en grepen elkaârs hand in die groote kerk van
Natuur en Schoonheid, en over hen ging het luiden van de onzichtbare heilige klok.
Zalige geesten omzweefden hen in een enkel jubelend Halléluja!
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IN DE WARME LANDEN DAAR BRANDT DE ZON EERST

De Schaduw
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IN de warme landen, dáár brandt de zon eerst! De menschen worden er zoo bruin
van als mahoniehout, en in de allerheetste landen branden ze heelemaal tot negers!
Nu was er een geleerd man uit de koude landen gekomen naar de warme, en hij
geloofde, dat hij daar zoo gewoon kon rond loopen den heelen dag net als thuis, maar
dat wende hij gauw af. Hij en alle verstandige lui moesten binnen blijven. De luiken
en de deuren bleven den heelen dag gesloten; het zag er uit of iedereen sliep of
niemand thuis was. De smalle straat met de hooge huizen, waar hij woonde, was zóó
aangelegd, dat de zonneschijn van den ochtend tot den avond er tusschen moest
blijven liggen, het was niet uit te houden! - Die geleerde man uit de koude landen,
was een jong man en een wijs man; hij dacht, dat hij in een gloeienden oven zat; hij
begon er slecht uit te zien, hij werd er mager van en zelfs zijn schaduw kromp in,
die werd veel kleiner dan in zijn eigen land, die kon ook niet tegen de zon. - Ze
begonnen eerst op te leven als 't avond werd, als de zon onder ging.
Het was werkelijk een pleizier er naar te kijken: zoo gauw het licht werd
binnengebracht rekte de schaduw zich uit, heelemaal tegen den muur op, ja wel tot
op 't plafond, want hij moest zich goed uitrekken om op krachten te komen. De
geleerde ging op het balkon om zich uit te rekken, en als dan de sterren kwamen in
de klare lucht, dan begon er weer leven in hem te komen. Op alle balkons in de straat
- en in de warme landen hebben alle ramen een balkon - op alle balkons kwamen
menschen, want lucht moet men nu eenmaal hebben, zelfs al is men gewend
mahoniehout te zijn. Er kwam leven boven en beneden!
Schoenmakers en kleermakers, alles kwam op straat, tafels en stoelen werden er
neergezet en lichten brandden er, honderden, duizenden lichten, en de een sprak, de
ander zong; er werd gewandeld, er reden wagens, ezels kwamen voorbij,
klingelingeling, want zij hadden schelletjes aan; er werden dooden voorbijgedragen
met psalmgezang, straatjongens gooiden met klappers, en de kerkklokken luidden,
ja, er was echt leven op straat. Alléén in het ééne huis vlak tegenover den geleerde
was het heel stil. En toch woonde er iemand, want er stonden bloemen op het balkon;
ze groeiden zoo mooi in die heete zon, en dat konden ze niet zonder begoten te
worden, er was dus iemand om ze water te geven. De deur ging daar 's avonds ook
open, maar het was binnen donker, ten minste in het eerste vertrek, want achter werd
muziek gemaakt, dat kon men hooren. De vreemde, geleerde man,
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vond die muziek buitengewoon mooi, maar 't kon ook wel, dat hij zich dat maar
verbeeldde, want hij vond alles buitengewoon mooi in de warme landen, als de zon
maar eenmaal weg was. De hotelhouder bij wien hij woonde wist niet wie het huis
daartegenover gehuurd had, want men zag er nooit iemand en van de muziek zei hij,
dat hij ze gruwelijk vervelend vond. ‘Het is net of er iemand zich zit te oefenen op
een stuk, dat hij niet uit kan krijgen,’ vond hij, ‘altijd hetzelfde stuk. ““Ik krijg het
toch wel uit!”” zegt hij, maar het komt nooit uit, hoe lang hij ook speelt.’
Eens op een nacht werd de man wakker; hij sliep vlak voor de open balkondeur,
en het gordijn werd opgelicht door den wind; en toen scheen het hem of er van het
balkon aan den overkant een verwonderlijke glans lichtte: de bloemen vlamden in
de heerlijkste kleuren, en midden tusschen de bloemen stond een slanke jonkvrouw,
en 't was of van haar ook licht uitging; het deed zijn oogen pijn, want hij had ze nu
zoo verschrikkelijk ver open, dat hij er wakker van werd, Met één sprong was hij op
den vloer en heel zachtjes ging hij achter 't gordijn, maar de jonkvrouw was weg en
de glans was weg; de bloemen vlamden niet meer, maar stonden net als altijd. De
deur stond op een kier en binnen was weer de muziek, zóó zacht en liefelijk, dat men
er de liefste gedachten van kreeg. Het was als tooverij! Maar wie woonde er toch?
Waar was de eigenlijke ingang? Het beneden huis bestond uit winkels en daar konden
ze toch niet altijd doorheen loopen.
Eens op een avond zat de vreemdeling op zijn balkon; in de kamer achter hem
brandde een licht en daarom was het heel natuurlijk dat zijn schaduw naar den
overkant ging, op den muur van zijn buurman. Ja, daar zat hij, vlak tegenover hem
midden tusschen de bloemen op het balkon, en als de vreemdeling zich bewoog,
bewoog de schaduw ook, want dat doen zij.
‘Ik geloof, dat mijn schaduw het eenige is wat leeft aan den overkant!’ zei de
geleerde man. ‘Kijk, wat zit hij daar grappig tusschen de bloemen; de deur staat een
beetje open; als de schaduw nu aardig was, dan moest hij eens naar binnen gaan, en
daar rond kijken, en mij dan komen vertellen wat hij gezien heeft! Kom, doe nu je
best eens!’ zei hij uit gekheid: ‘Ga nu eens naar binnen! Kom, ga je nu!’ en hij knikte
tegen de schaduw en de schaduw knikte terug. ‘Kom ga maar, maar je moet niet
wegblijven, hoor!’ en de vreemdeling stond op en de schaduw aan den overkant op
't balkon stond ook op. En de vreemdeling draaide zich om, en de schaduw draaide
zich ook om. En als iemand goed gekeken had, dan zou hij gezien hebben, dat de
schaduw de half open balkondeur binnenging, precies op 't oogenblik, dat de man in
zijn eigen deur ging, en het lange gordijn achter zich neer liet vallen.
Den volgenden morgen ging de geleerde man uit, om koffie te drinken en de
couranten te lezen. ‘Wat is dat?’ zei hij, toen hij in den zonneschijn
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kwam, ‘ik heb geen schaduw! dan is hij wezenlijk gisteren avond weg gegaan en
niet terug gekomen! Dat is een mooie geschiedenis!’
Hij vond het heel vervelend, niet zoo erg omdat de schaduw weg was, maar omdat
er een verhaal is van een man zonder schaduw, dat alle menschen in de koude landen
kennen. En als hij nu thuis zou komen en het vertellen, dan zouden ze allemaal
zeggen, dat hij op dien man leek, en dat wou hij niet. Daarom was hij van plan er
niet over te praten; en dat was heel verstandig van hem gedacht.
's Avonds ging hij weer op zijn balkon; het licht had hij achter zich gezet zooals
't hoorde, want hij wist, dat een schaduw altijd zijn baas als scherm wil hebben. Maar
hij kon hem niet lokken; hij maakte zich klein, hij maakte zich lang, maar er was
geen schaduw en er kwam geen schaduw. Hij riep pst! pst! maar het hielp niet.
Het was een ergerlijke geschiedenis! maar in de warme landen daar groeit alles
zoo gauw, en na acht dagen merkte hij, tot zijn groote genoegen, dat er een nieuwe
schaduw begon te groeien, van zijn beenen uit, als hij in de zon kwam; de wortel
was zeker blijven zitten. Na drie weken had hij een heel dragelijke schaduw, die op
reis naar de koude landen terug nog steeds aangroeide, tot hij eindelijk zóó lang en
groot was, dat de helft wel genoeg was geweest.
Zoo kwam de geleerde man weer thuis en hij schreef boeken over wat er Waar is
in de wereld, en over wat Goed en over wat Mooi is; en er gingen dagen voorbij en
jaren, vele jaren.
Op een avond, dat hij in zijn kamer zat, werd er zacht op de deur geklopt.
‘Binnen!’ riep hij, maar er kwam niemand; toen deed hij zelf open, en er stond
zoo'n verbazend mager persoon vóór hem, dat hij er raar van werd. Overigens was
die persoon heel mooi gekleed: het moest dus een voornaam heer zijn.
‘Met wien heb ik de eer te spreken?’ vroeg de geleerde.
‘Ja, dat dacht ik wel!’ zei de mooie mijnheer, ‘dat u mij niet zoudt kennen, dat
komt omdat ik zoo dik geworden ben: ik heb lichaam en kleeren gekregen. U hadt
zeker nooit gedacht mij in zóó'n welstand terug te zien. Kent u uw oude schaduw
niet meer? Ja, u heeft zeker niet gedacht dat ik ooit weer terug zou komen. Het is
mij bijzonder goed gegaan in de wereld, sedert ik van u wegging, ik ben in alle
opzichten een vermogend man geworden! Als ik mij van den dienst wil vrijkoopen,
dan kan ik dat!’ en hij rammelde met een heel bundeltje kostbare signetten, aan zijn
horlogeketting, en hij stak zijn hand tusschen den dikken gouden ketting, die om zijn
hals hing, en al zijn vingers schitterden van de diamanten, en die waren allemaal
echt.
‘Ik kan nog maar niet tot mijzelf komen!’ zei de geleerde man, ‘wat is dat toch
allemaal!’
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‘Ja, iets gewoons is het niet!’ zei de schaduw, ‘maar u is zelf ook niet gewoon, en u
weet dat ik van kindsbeen af in uw voetsporen gegaan ben. En zoodra u meende, dat
ik mijn eigen weg kon vinden, ben ik de wereld ingegaan. Ik ben in de allerbrillantste
omstandigheden, maar er kwam toch in eens een soort van verlangen over mij, om
u te zien voordat u sterft, want u moet toch sterven! En ik wou ook zoo graag deze
streken terugzien, want men voelt toch altijd wat voor zijn vaderland! - Ik weet, dat
u weer een andere schaduw terug hebt: heb ik dien, of u zelf soms iets te betalen,
wees dan zoo goed het te zeggen.’
‘Neen maar, ben je het wezenlijk!’ zei de geleerde man, ‘dat is toch hoogst
merkwaardig! nooit had ik geloofd, dat iemands oude schaduw weer als mensch zou
kunnen terugkomen!’
‘Zeg u mij toch, wat ik te betalen heb!’ zei de schaduw, ‘want ik sta niet graag bij
iemand in de schuld!’
‘Hoe kun je toch zoo spreken!’ zei de geleerde, ‘er is geen sprake van schuld!
wees zoo vrij als je maar wilt! ik verheug mij bijzonder over je geluk! ga zitten, oude
vriend, en vertel mij liever eens, hoe het alles gegaan is, en wat je gezien hebt, daar
bij de overburen in het warme land!’
‘Ja, dat zal ik u vertellen!’ zei de schaduw, en ging zitten, ‘maar dan moet u mij
ook beloven, dat u, waar u mij ook moogt ontmoeten, nooit tegen iemand in de stad
zult zeggen, dat ik uw schaduw geweest ben! Want ik ben van plan te gaan trouwen;
ik kan meer dan één familie onderhouden!’
‘Wees maar gerust!’ zei de geleerde, ‘ik zal aan niemand zeggen, wie je eigenlijk
bent; hier is mijn hand, ik beloof het je, en een man een man, een woord een woord!’
‘Een woord een schaduw!’ zei de schaduw, want zoo moest hij natuurlijk spreken.
Het was wel heel merkwaardig zoo sterk als hij op een mensch leek; heelemaal in
't zwart van 't fijnste laken, en met verlakte schoenen, en een hooge hoed; behalve
nog wat wij al weten, de signetten, de gouden ketting en de diamanten ringen. Ja, de
schaduw was bijzonder goed gekleed, en dát was het juist, wat hem zoo erg tot een
mensch maakte.
‘Nu zal ik vertellen!’ zei de schaduw, en hij zette zijn verlakte voeten zoo hard
hij kon op den arm van de nieuwe schaduw, die als een poedel aan de voeten van
den geleerde lag; dat deed hij uit hoogmoed of misschien ook om hem in de buurt
te houden; en die andere schaduw hield zich heel stil en bedaard, om goed te kunnen
luisteren; want hij wou erg graag weten, hoe men zich los kan maken, en zich zelf
op werken tot zijn eigen heer en meester.
‘Weet je, wie er woonden in 't huis aan den overkant?’ vroeg de schaduw, ‘het
mooiste wat er is, daar woonde de Poëzie! Ik ben er drie weken geweest, en dat heeft
dezelfde uitwerking of men drieduizend jaar heeft
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geleefd en alles gelezen, wat er geschreven en gedicht is. Want dat zeg ik, en het is
de waarheid: ‘Ik zág alles en ik wéét alles!’
‘De poëzie!’ zei de geleerde, ‘ja, ja, dat kan wel, zij is dikwijls kluizenaar in een
groote stad! De Poëzie! Ik heb haar ook gezien, heel even maar, maar toen sliep ik
nog half! Zij stond op het balkon, en lichtte met den schijn van het Noorderlicht.
Vertel, vertel! je waart op het balkon, en toen ging je de deur binnen, en toen....!’
‘Toen was ik in de voorkamer!’ zei de schaduw. ‘Want het was de voorkamer
waar u altijd zat heen te kijken. Daar was heelemaal geen licht maar er was een soort
van schemer, want er stonden allemaal deuren open achter elkaar, van een heele rij
kamers en zalen, en die waren verlicht; ik zou zeker door al dat licht zijn dood
geslagen als ik heelemaal tot naar de huisvrouw was gegaan; maar ik was verstandig
en ik nam tijd, en dat moet men in de wereld.’
‘En wat zag je toen?’ vroeg de geleerde.
‘Ik zag alles! en ik zal het u vertellen ook, maar - het is geen trots van mij - daar
ik nu vrij ben, en ook zooveel kundigheden heb verkregen, om nog niet eens te
spreken van mijn goede positie en mijne voortreffelijke omstandigheden, zou ik wel
graag willen, dat u mij met u aansprak!’
‘O, neem mij niet kwalijk!’ zei de geleerde, ‘dat is een oude gewoonte, en die
zitten vast! - U heeft volkomen gelijk, ik zal er aan denken! Maar nu moet u mij alles
vertellen, wat u zag!’
‘Alles!’ zei de schaduw, ‘want ik zag alles, en ik weet alles!’
‘Hoe zag het er uit in die binnenste kamers?’ vroeg de geleerde. ‘Was het daar als
in het frissche bosch? Was het als in een heilige kerk? Waren die zalen, als de klare
sterrenhemel als men op hooge bergen staat?’
‘Alles was er,’ zei de schaduw. ‘Ik ging niet heelemaal naar binnen, ik bleef in de
eerste kamer, in den schemer, maar daar stond ik juist heel goed; ik zag alles en ik
weet alles! Ik ben aan het hof van de Poëzie geweest, in het voorportaal!’
‘Maar wat zag u? Gingen door de hooge zalen alle Goden der Ouden? Streden er
de oude Helden? Speelden er lieve kinderen, die elkaar hun droomen vertelden?’
‘Ik zeg, dat ik er was, en u begrijpt, dat ik alles zag, wat er te zien was! Als u daar
gekomen was, zou u er geen mensch van geworden zijn, maar dat werd ík er van!
en tegelijk leerde ik mijn innerlijke natuur kennen, mijn aangeboren eigenschappen,
mijn verwantschap met de poëzie. Ja, toen ik nog bij u was, dacht ik niet over die
dingen; maar altijd, u herinnert het u nog wel, als de zon op- en onderging, werd ik
zoo buitengewoon groot; en in den maneschijn was ik bijna nog duidelijker dan uzelf;
toen begreep ik mijn natuur nog niet, maar in 't voorportaal ging mij dat licht op, ik
werd
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Mensch! - Rijp geworden kwam ik daar van daan, maar u waart niet meer in de
warme landen; en als mensch schaamde ik mij er uit te zien zooals ik deed; ik had
schoenen noodig, en kleeren, ik had behoefte aan dat heele menschenvernis, waaraan
men den mensch kent. - En ik ging, - ja, u durf ik het wel zeggen, u zet het toch niet
in een boek, - ik ging naar de vrouw van het snoeptafeltje en kroop onder haar schort;
de vrouw wist niet hoeveel zij verborg; eerst tegen den avond ging ik uit, in den
maneschijn liep ik op straat rond; ik maakte mij lang tegen den muur op, want dat
kietelt zoo prettig in je rug! ik liep naar boven en dan weer naar beneden; ik keek
door de hoogste ramen, in de kamers en over de daken; ik keek, waar niemand anders
kijken kon, en ik zag wat niemand anders ziet, en wat niemand zien mag! Eigenlijk
is het maar een miserabele wereld, en ik zou geen mensch willen zijn, als 't nu niet
eenmaal voor iets bijzonders gold, een mensch te zijn! Ik zag het aller ondenkbaarste,
bij mannen, bij vrouwen, en ook bij de allerliefste kindertjes; - ik zag,’ zei de schaduw,
‘wat geen mensch weten mag en wat ieder toch het allerliefste wil zien: kwaad bij
de buren. - Als ik toen eens een courant had uitgegeven! Díé zou gelezen zijn
geworden! Maar ik schreef dadelijk aan de menschen zelf, en dat gaf grooten angst
in vele plaatsen waar ik kwam. Ze werden doodsbang voor mij, en ze hielden ook
buitengewoon veel van mij. De professors maakten mij tot professor, de kleermakers
gaven mij mooie kleeren; ik ben best ingespannen. De muntmeesters muntten goud
voor mij, en de vrouwen vonden mij allemaal even mooi! en zoo werd ik de man,
die ik ben. En nu neem ik weer afscheid van u; hier is mijn kaartje; ik woon aan den
zonkant en met donker weer ben ik altijd thuis! en de schaduw vertrok.
‘Dat is toch een merkwaardig geval!’ zei de geleerde.
Jaar en dag verging; daar kwam de schaduw weer aan.
‘Hoe gaat het?’ vroeg hij.
‘Och,’ zei de geleerde, ‘ik schrijf over het Ware, het Goede en het Schoone, en
niemand geeft er wat om; dat maakt mij diep ongelukkig, want zoo iets trek ik mij
erg aan.’
‘Dat doe ik nooit!’ zei de schaduw, ‘ik word dik, en zoo moet het ook. U heeft
niet het rechte begrip van deze wereld. U wordt er ziek van. U moet op reis. Ik ga
van den zomer een reis maken. Gaat u dan mee? Ik wou wel gezelschap hebben! Wil
u als schaduw mee reizen? Het zal mij een groot genoegen zijn u mee te nemen. Ik
betaal!’
‘U gaat zeker heel ver,’ zei de geleerde.
‘Dat is maar zooals men het neemt!’ zei de schaduw. ‘Het zal u een heeleboel
goed doen! Als u mijn schaduw wilt zijn, zult u de heele reis alles vrij hebben.’ ‘Dat
is te gek!’ zei de geleerde.
‘Maar zoo is nu de wereld!’ zei de schaduw, ‘en zoo blijft zij!’ en toen ging hij
weg.
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De geleerde was in 't geheel niet wel: hij had zorg en verdriet, en alles wat hij zeide
van het Ware, Goede en Schoone, dat namen de menschen aan zoo als een koe rozen
aanneemt! - Op 't laatst was hij heelemaal ziek.
‘Je ziet er wezenlijk uit als een schaduw!’ zeiden de menschen, en dan voelde hij
een huivering, want hij dacht er wat bij.
‘U moest eens een badplaats bezoeken!’ zei de schaduw, toen hij hem eens een
visite maakte, ‘het zal het eenige zijn wat er op zit! Ik zal u meenemen ter wille van
onze oude verwantschap. Ik zal de reis betalen en u geeft een reisbeschrijving er van,
en amuseert mij bovendien een beetje onderweg. Ik moet toch ook naar een badplaats,
want mijn baard wil niet best groeien, en een baard moet men toch hebben! Wees
nu verstandig en neem mijn aanbod aan, wij reizen immers als kameraden.’
En ze gingen: de schaduw was baas en de baas was schaduw. Ze reden samen te
paard en in rijtuigen, ze wandelden samen, naast elkaar of achter elkander al naarmate
de zon stond; de schaduw wist altijd de eerste plaats te houden, en dat kon den
geleerde niet veel schelen; hij was goedhartig en vriendelijk, en eens op een dag zei
hij tegen de schaduw: ‘Wij zijn nu zoo reismakkers en ook van kind af samen
opgevoed, zouden wij elkaar nu niet bij den naam noemen ook, dat is toch
vertrouwelijker?’
‘Daar zeg je zoo wat!’ zei de schaduw, die nu eigenlijk de meester was. ‘Dat is
heel oprecht en welgemeend gezegd, en ik zal even oprecht en welgemeend zijn. Jij
als geleerde, weet alles van de wonderlijkheden van de natuur. Sommige menschen
kunnen de aanraking met een stuk grauw papier niet verdragen, dat hindert ze
vreeselijk. Anderen kunnen er weer niet tegen als men met een spijker over een ruit
krast. En zoo krijg ik nu de kriebel, als je mij bij mijn naam noemt, dan word ik weer
teruggedrongen tot mijn eerste positie tegenover je. Je ziet, dat het maar een, gevoel
is en geen trots; ik kan je onmogelijk mij bij mijn naam laten noemen, maar heel
graag wil ik jou met je naam aanspreken, dan is het toch half in orde.’
En zoo noemde de schaduw zijn vroegeren meester bij zijn naam.
Het is toch eigenlijk al te gek, dacht hij, dat ik nu ‘u’ tegen hem moet zeggen en
hij ‘jij’ tegen mij! maar er was niets meer aan te doen.
Zoo kwamen ze aan een badplaats, waar heel veel vreemdelingen waren, en
daaronder een heel mooie koningsdochter, die de ziekte had, dat zij al te goed kon
zien, en dat was iets heel angstigs. Ze merkte dadelijk, dat de persoon die pas was
aangekomen, een heel ander soort van mensch was dan de anderen. ‘Men zegt, dat
hij hier gekomen is om zijn baard te laten groeien, maar ik zie heel goed de ware
reden: hij kan geen schaduw geven.’
Ze was nieuwsgierig geworden, en daarom begon ze op de wandeling dadelijk een
gesprek met den nieuwen badgast. Als koningsdochter behoefde ze geen
complimenten te maken, en daarom zei ze: ‘Uw ziekte is, dat u geen schaduw kunt
geven.’
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‘Uwe koninklijke hoogheid schijnt toch aanmerkelijk beter te zijn geworden!’ zei
de schaduw. ‘Ik weet dat uwe kwaal is, dat u al te scherp ziet, maar dat is nu weg,
dat is de genezing; ik heb juist een bijzonder duidelijke schaduw. Ziet u de persoon
niet, die altijd achter mij loopt? Andere menschen hebben een gewone schaduw,
maar ik houd niet van het gewone. Men geeft zijn liverijbedienden kleeren van fijner
stof dan men zelf gebruikt, en zoo heb ik mijn schaduw gekleed als mensch; ja u ziet
wel, dat ik hem zelfs een schaduw heb gegeven ook. Het is heel kostbaar, maar ik
houd er van iets goeds voor mij zelf te hebben!’
‘Hè!’ dacht de prinses, ‘zou ik wezenlijk genezen zijn? Dit is wel de allerbeste
badplaats, die bestaat! Het water heeft in dezen tijd ook heel bijzondere kracht. Maar
ik ga nog niet weg, want nu wordt het hier juist prettig; die vreemdeling interesseert
mij bijzonder. Als zijn baard nu maar niet groeit, want dan gaat hij weg!’
's Avonds in de groote balzaal danste de prinses met de schaduw. Zíj danste licht
maar híj was nog lichter, zóó'n danser had zij van haar leven nog niet gehad! Zij
vertelde hem uit welk land zij kwam en dat kende hij ook, hij was er geweest, maar
toen was zij juist niet thuis. Hij had in de ramen gekeken boven en beneden en had
er van alles gezien, en daarom kon hij de prinses van allerlei er van vertellen, zoodat
zij er verbaasd van stond. Zij geloofde, dat hij de knapste man van de heele wereld
was; ze kreeg erg veel achting voor zijn geleerdheid; en toen ze weer samen dansten
werd zij verliefd op hem, en dat merkte de schaduw heel goed want zij keek haast
door hem heen. Daarom dansten zij nog eens en toen had zij het hem haast gezegd,
maar ze was verstandig en dacht aan haar land, en aan al de menschen, waarover zij
zou moeten regeeren.
‘Hij is een wijs man!’ zei ze tegen zichzelf, ‘dat is goed; en hij danst verrukkelijk:
dat is ook goed; maar zou hij wel grondige kennis hebben? Dat is van net zooveel
belang! Hij moet geëxamineerd worden.’ En toen begon zij hem iets te vragen van
het allermoeilijkste, waarop zijzelf niet had kunnen antwoorden; en de schaduw trok
een heel wonderlijk gezicht.
‘Je kunt er niet op antwoorden!’ zei de prinses.
‘Dat hoort tot de allereerste beginselen uit mijn kinderjaren!’ zei de schaduw, ‘ik
geloof dat mijn schaduw daar bij de deur er zelfs wel op zou kunnen antwoorden.’
‘Je schaduw!’ zei de prinses, ‘dat zou hoogst merkwaardig zijn!’
‘Ja,’ zei de schaduw, ‘ik ben er niet heel zeker van dat hij het kan, maar ik zou het
toch wel gelooven, hij heeft mij nu al zooveel jaren op den voet gevolgd en kunnen
toehooren, - ik zou het haast wel gelooven! Maar ik moet uwe koninklijke hoogheid
er opmerkzaam op maken, dat hij er heel trotsch op is, als een mensch te mogen gaan,
en om hem in een goed humeur te krijgen, en dat moet hij toch hebben om een juist
antwoord te
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geven, moet hij geheel als een mensch behandeld worden.’ ‘Dat vind ik best!’ zei
de prinses.
En zoo ging ze naar den geleerde bij de deur, en sprak met hem over zon en maan,
en over de menschen zooals ze zien en zooals ze zijn, en hij antwoordde juist en
verstandig.
‘Welk een man, moet dát wel zijn! die zóó'n verstandige schaduw heeft!’ dacht
ze, ‘het zou een ware zegen voor mijn land en volk zijn, als ik hem tot mijn echtgenoot
verkoos; - ik doe het!’
En ze waren het heel gauw samen eens, de schaduw en de koningsdochter, maar
niemand mocht er van weten voordat zij weer in haar eigen land terug zou zijn.
‘Niemand!’ zei de schaduw, ‘niet eens mijn schaduw!’ en daar dacht hij het zijne
bij.
Ze kwamen in het land waar de prinses regeerde als zij thuis was.
‘Hoor eens, mijn waarde vriend!’ zei de schaduw tegen den geleerde, ‘nu ben ik
zoo g e l u k k i g e n

machtig als iemand maar zijn kan, en nu zal ik ook wat voor jou doen! Je zult altijd
bij mij in het paleis wonen, in mijn k o n i n k l i j k e k o e t s m e e r i j d e n e n
h o n d e r d d u i z e n d r i j k s d a a l d e r s hebben in het jaar. Maar dan moet je je
ook d o o r J a n e n alleman “schad u w ” l a t e n n o e m e n . J e moogt niet vertellen,
dat je ooit een mensch g e w e e s t b e n t , en ééns in 't jaar, als ik op het balkon zit
in den zonneschijn, en mij aan het volk laat zien, moet je aan mijn voeten liggen,
zooals een echte schaduw dat doet, want je moet weten, ik trouw met de prinses; van
avond houden wij bruiloft.’
‘Neen,’ zei de geleerde, ‘dat is al te zot, dat wil ik niet, dat doe ik niet! Dat is het
volk en de prinses bedriegen! Ik zal allen zeggen, dat ik een mensch ben, en jij een
schaduw, en dat je alleen maar aangekleed bent!’
‘Er is toch niemand, die het gelooft,’ zei de schaduw, ‘wees nu verstandig of ik
roep de wacht!’
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‘Ik ga dadelijk naar de prinses,’ zei de geleerde. ‘Maar ik ga eerst!’ zei de schaduw,
‘en jij gaat in arrest!’ - en hij ging, want de schildwachten gehoorzaamden dengeen,
dien zij wisten, dat de prinses zou trouwen.
‘Je beeft!’ zei de prinses, toen de schaduw binnenkwam, ‘is er iets gebeurd? Je
moet nu niet ziek gaan worden, net nu wij van avond bruiloft houden!’
‘Ik heb het gruwelijkste ondervonden, wat een mensch beleven kan!’ zei de
schaduw, ‘denk eens, - ja, zulke schaduwhersens kunnen niet veel verdragen, - denk
eens, dat mijn schaduw gek is geworden, hij gelooft, dat hij een mensch is, en dat
ik, - denk daar eens in, - dat ik zijn schaduw ben!’
‘Dat is vreeselijk!’ zei de prinses, ‘hij is toch wel goed achter slot?’
‘Ja, dat is hij, maar ik ben bang, dat hij er nooit meer van bovenop komt!’
‘Arme schaduw!’ zei de prinses, ‘hij is wel ongelukkig; het zou een weldaad voor
hem zijn hem van dat beetje leven, dat hij over heeft, maar te bevrijden, en als ik er
goed over nadenk, geloof ik, dat het bepaald noodzakelijk is hem maar stilletjes te
laten afmaken.’
‘Dat is wel hard!’ zei de schaduw, ‘want hij was een trouw dienaar!’ en hij gaf
een soort van zucht.
‘Je bent een nobel karakter!’ zei de prinses.
's Avonds was de heele stad geïllumineerd, en de kanonnen werden afgeschoten:
‘Bom!’ De soldaten presenteerden het geweer. Dàt was een bruiloft! De prinses en
de schaduw kwamen op het balkon, om nog eens gezien, en nog eens toegejuicht te
worden. De geleerde man merkte niets van dat alles; ze hadden hem dood gemaakt.
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