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Meester Pompelmoes en de mompelpoes
Joachim, de Geleerde Kater van Meester Pompelmoes, ging natuurlijk nooit uit
wandelen in dakgoten of bovenop schuttingen, daar was hij veel te geleerd en netjes
voor. Maar op mooie avonden wilde hij na het eten toch wel eens een wandelingetje
door de achtertuinen maken, om te kijken, zoals hij zei, hoe de tuinen van de buren
erbij stonden. En dat hij zich dan op het grondgebied van een ander bevond, daar
trok hij zich weinig van aan; het moest een eer voor de buren zijn, vond hij, dat er
ook eens een geleerde kater door hun tuinen liep in plaats van altijd die straat- en
zwerfkatten. En het gekke was dat de buren hem ook nooit lastig vielen, nooit een
pantoffel of een schoen naar zijn kop gooiden; misschien waren ze er werkelijk trots
op dat de geleerde kater van Meester Pompelmoes hun tuin met een bezoek vereerde.
Op een avond was Joachim weer eens zo aan het wandelen toen hij zes tuinen
verder een poes zag zitten. Het was geen zwerfkat maar een keurige poes, heel mooi
zwart-en-wit gevlekt en met een helderwit befje onder haar kin, net een servetje.
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‘Goedenavond’, zei Joachim beleefd. ‘Ik heb U hier nooit eerder gezien. Bent U hier
nieuw?’
De poes keek hem dromerig aan en mompelde wat.
‘Wat zegt U?’ vroeg Joachim. ‘Ik vroeg of U hier pas bent komen wonen. Ze
hadden hier geen poes, voor zover ik weet.’
‘Mompelemompelemom’, mompelde de poes.
‘Het spijt me maar ik kan U ècht niet verstaan’, zei Joachim weer. ‘Het zou
misschien prettiger zijn als U íets duidelijker wilde praten. Maar laat ik mij eerst
even voorstellen: ik ben Joachim de Geleerde Kater.’
De poes keek hem nog dromeriger aan dan eerst en mompelde weer:
‘Mompelemompelemom.’
Vreemd, dacht Joachim. Die poes kan alleen maar mompelen. Nu, ik heb mijn
best gedaan om een beleefd gesprek aan te knopen, meer kan er niet van mij worden
verwacht.
En hij maakte een buiginkje voor de poes en zei:
‘Ons gesprek kwam een weinig van één kant maar we hebben toch heel gezellig
gepraat. Goedenavond.’
De poes knikte hem vriendelijk toe en antwoordde:
‘Mompelemom.’
Toen Joachim weer thuis was, riep hij:
‘Meester Pompelmoes, ik heb nu wel zo'n raar wezen ontmoet! O, ze zag er keurig
uit, hoor, een heel fatsoenlijke zwart-en-wit gevlekte poes, maar toen ik een beleefd
praatje met haar maakte, deed ze niets dan mompelen!’
Meester was bezig met huiswerk nakijken en hij mompelde verstrooid:
‘Wat zeg je? Een poes die alleen maar kan mompelen? Nouja, niet iedere kat kan
zo geleerd praten als jij, Joachim.’
‘Dat weet ik ook wel’, zei Joachim ongeduldig. ‘De meeste katten en katers kunnen
helemáál niet praten, behalve dan in
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een soort kattentaaltje. Maar ik heb nog nooit een poes ontmoet die alleen maar
mompelt.’
‘Hé, zeg dat nog eens’, zei De Fleurige Hond die samen met Gerrit de Tuinkraai
onder de werktafel van Meester zat. ‘Dat laatste wat je zei, zeg dat nog eens.’
‘Wat?’ vroeg Joachim. ‘Ik zei alleen maar: een poes die mompelt.’
‘Hahaha!’ lachte De Fleurige Hond.
‘Wat valt er zo mal te lachen!’ riep Joachim.
‘Hahaha! Een poes die mompelt. Een mompelpoes. We moeten zorgen dat ze hier
ook als huisdier in huis komt. Want dan is ze, hahaha...’ - De Fleurige Hond zat nu
zo dwaas te lachen dat ook Meester opkeek - ‘... dan is ze de
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mompelpoes van Meester Pompelmoes. Haha, de mompelpoes van Pompelmoes!’
‘Hihihi!’ kraste Gerrit de Tuinkraai.
‘Ja, warempel’, zei Joachim, ‘dat is me niet eens opgevallen. En anders bèn je niet
zo slim, Fleurige Hond. Maar als het om te lachen is, ja, dàn ... Maar ... Hahaha’,
lachte nu ook Joachim. ‘De mompelpoes van Meester Pompelmoes!’
En de drie bijzondere huisdieren rolden schaterend van het lachen over de grond
en konden maar niet ophouden. Meester had dat eerst glimlachend zitten aankijken,
maar tenslotte werd hij bijna een beetje boos.
‘Is het nou uit met dat domme gelach!’ riep hij. ‘Ik geef toe: het klinkt wel grappig,
de mompelpoes van Pompelmoes, maar ten eerste ìs dat beest helemaal niet van mij
en ten tweede ...’ Hij viel zichzelf in de rede en vervolgde: ‘Nee, ik ben tòch wel wat
nieuwsgierig naar die mompelende poes. Al was het alleen maar dat ik nooit heb
beseft dat mijn naam aanleiding kon geven tot dergelijke eh ... flauwe grapjes. Kun
je dat dier niet hier halen, Joachim?’
‘Ik zal kijken of ze in haar tuintje is’, antwoordde Joachim en hij verdween. Tien
minuten later kwam hij terug, de poes dromerig achter hem aan trippelend.
‘Zozo, is dat nu die merkwaardige mompelende poes’, zei Meester. ‘Geen lelijk
dier, bepaald niet. Vertel me eens, hoe heet je?’
‘Mompelemom’, antwoordde de mompelpoes.
‘Zo heet je vast niet’, zei Meester. ‘Waarom mompel je zo? Je mag best in
kattentaal antwoorden, dan vertaalt Joachim het wel voor me.’
‘Mompelemompelemom’, mompelde de mompelpoes.
‘Ik geloof dat ze 't er om doet’, zei Meester. ‘Ze denkt natuurlijk dat ze leuk is.
Ze heeft natuurlijk van mij, Meester
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Pompelmoes, gehoord en nu ... Zit daar niet zo te mompelen!’ riep hij plotseling heel
streng, precies alsof hij het tegen een brutaal jongetje in zijn klas had.
En toen richtte die poes zich ineens waardig op en zei in duidelijk verstaanbare
woorden (ze sprak ze zelfs extra duidelijk uit):
‘Ik ben er niet aan gewend dat er zo tegen mij geschreeuwd wordt. En zeker niet
door een volslagen vreemde meneer van wie ik nog nooit heb gehoord. Ik ben hierheen
gekomen omdat ik een vriendelijk en meegaand karakter heb - men heeft mij zelfs
wat àl te zacht en te dromerig genoemd - maar dat geschreeuw, daar kan ik werkelijk
niet tegen.’
Meester Pompelmoes keek volkomen uit het veld geslagen.
‘Ze praat als een omroepster van de televisie’, zei hij. Waarop hij zich weer tot de
poes wendde met de woorden: ‘Goed, het spijt me dat ik wat luider heb gesproken
dan mijn bedoeling
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was. Maar we zijn alleen zo verschrikkelijk nieuwsgierig: waarom mompelt U altijd?’
‘Omdat bijna alles wat mensen zeggen - en trouwens sommige dieren ook - gewoon
de moeite niet waard is om antwoord op te geven. Ik hou niet zo van dat losse gepraat.
Ik zit liever wat voor me uit te staren. En als iemand dan weer zo'n opmerking maakt
als: “Mooi weer, vandaag” of “Komt poessie naar z'n mellekje”, wel, dan mompel
ik maar iets. Dat is misschien niet beleefd, maar zo heb ik in ieder geval rust. En
mag ik nu afscheid nemen; ik heb nu meer gepraat dan anders in een heel jaar, ik
ben er doodmoe van.’
‘Ja. Eh, ja, natuurlijk. Het was prettig U te mogen ontvangen’, stotterde Meester.
‘Wil ik U even uitlaten?’
‘Mompelemom’, mompelde de poes.
Toen Meester de poes had uitgelaten, zei Joachim:
‘Ze hebben mij soms voor verwaand aangezien, maar dit dier is nog verwaander
dan wij allemaal bij elkaar.’
‘Och’, zei Meester, ‘dat weet ik nog zo net niet. Er wòrdt inderdaad veel te veel
en veel te dom gepraat in de wereld. Maar aan de andere kant: als je je voor alles
afsluit, dan wéét je ook een heleboel dingen niet.’
‘Nee’, zei Joachim, ‘dan kàn het zelfs voorkomen dat je nooit van Meester
Pompelmoes hebt gehoord.’
‘Dat bedoelde ik niet’, zei Meester. ‘Dacht je werkelijk dat ik me daar iets van
aan zou trekken?’
‘Mompelemom’, mompelde Joachim.
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Meester Pompelmoes en de zwanen
In het park waar Meester Pompelmoes vaak met zijn bijzondere huisdieren ging
wandelen, woonden twee prachtige zwanen. Ze zwommen in de vijver of in de
waterpartij met de treurwilgen (vind je dat ook zo'n gek woord, waterpartij?) aan de
andere kant van het park, en in alle slootjes en stukken water die er maar in het park
waren te vinden. Ze zeilden langzaam en deftig langs gras en bomen en onder bolle
houten bruggetjes door en iedereen vond die twee zwanen een heel mooi en voornaam
gezicht.
Doordat Meester Pompelmoes nogal dikwijls in het park kwam, had hij de zwanen
wat beter leren kennen. Hij wist bijvoorbeeld dat ze Adelbert en Aleida heetten en
helemaal niet zo trots waren als ze er uit zagen. Want ze wilden best een praatje
maken, al had Meester ze nooit goed bij hun voornamen durven noemen of durven
vragen of ze nu eigenlijk man en vrouw of broer en zuster waren.
Op een vrije middag ging Meester met zijn huisdieren weer eens naar het park.
De Fleurige Hond holde voor Meester uit, Joachim de Geleerde Kater liep keurig
naast hem en Gerrit de Tuinkraai fladderde alle richtingen op.
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‘Ha’, zei Meester terwijl hij de lucht opsnoof, ‘merk je die prikkeling in de lucht?
En de bomen en heesters botten al uit. De winter spoedt ten einde, Joachim.’
‘Ik merk niks van die spoed’, antwoordde de Geleerde Kater. ‘Steenkoud heb ik
het! Was ik maar met mijn boek bij de kachel blijven zitten.’
‘Niet altijd met de neus in de boeken’, zei Meester. ‘Ik geef toe dat niemand zo
geleerd is of hij kan er altijd nog iets bij leren, maar ... O, daar heb je de zwanen. Ik
hoop dat ik het zakje brood niet heb vergeten.’
‘In Uw linkerjaszak’, zei Joachim.
‘Dank je’, zei Meester Pompelmoes en begroette daarna de zwanen.
‘Prettig U beiden weer te zien’, zei Meester, ‘en ik heb nog een kleinigheidje voor
U meegebracht, zuiver wittebrood van dubbelgezeefd Amerikaans meel ... maar wat
is er met U aan de hand?’ vroeg hij aan Adelbert. ‘Wat is er met Uw nek gebeurd?’
De zwaan Adelbert zag er inderdaad een beetje vreemd uit. In zijn hals, die anders
zo mooi lang en slank was, zat nu een grote knoop, zodat hij bijna helemaal geen
hals meer over had - en zoiets staat natuurlijk nogal raar, vooral bij een zwaan.
‘Ik eh ...’ begon Adelbert.
Maar Aleida viel hem in de rede.
‘Vindt U 't ook geen ontzèttend màl gezicht?’ vroeg ze aan Meester Pompelmoes.
‘Nietwaar, dat vindt U toch ook, hè. Zie je wel, Adelbert, nu hoor je 't eens van een
ander! Een zwaan met een knoop in zijn nek, 't is een schande voor het park!’
‘Maar hoe komt die knoop dan in zijn hals?’ vroeg Meester.
‘Die heeft hij er zèlf in gelegd, de dwaas!’ zei Aleida. ‘Zonder
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er ook maar één ogenblik rekening mee te houden, dat een zwaan zonder zwanehals
... wel, wat is nu een zwaan zonder zwanehals? Dat is ... dat is ...’
Ze kon niet uit haar woorden komen en Adelbert zei kalmpjes:
‘Het komt alleen maar doordat ik zo vergeetachtig ben.’
‘Daar kan ik van meepraten’, zei Meester Pompelmoes. ‘Nu was ik bijna weer
vergeten om dit zakje brood voor U beiden mee te nemen. Als ik Joachim niet had
... Maar hoe bedoelt U dat precies?’
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‘Als iemand vergeetachtig is’, zei Adelbert, ‘dan probeert hij door een bepaald iets
zichzelf te herinneren aan datgene wat hij volstrekt vergeten zou, wanneer die
bepaalde kunstgreep er hem niet aan zou herinneren.’
‘Pardon?’ vroeg Meester. ‘Wilt U dat nog een keer zeggen?’ ‘Hij bedoelt dat
iemand die vergeetachtig is, daar iets tegen probeert te doen’, zei Joachim.
‘Bijvoorbeeld door een knoop in zijn zakdoek te leggen.’
‘Juist’, zei Adelbert. ‘En ik bezit geen zakdoek, dus leg ik een knoop in mijn hàls.
Eenvoudig, nietwaar?’
‘Afschuwelijk’, zei Aleida.
‘Ik begrijp het’, sprak Meester Pompelmoes. ‘Maar is het niet lastig, met slikken
en zo?’
‘Dat wel’, knikte Adelbert terwijl hij met moeite een stukje fijn wittebrood
doorslikte.
‘Tja’, zei Meester, ‘ik kàn er inkomen, doordat ik zelf zo vergeetachtig ben, maar
ik moet zeggen: jammer is het wel, die knoop in Uw hals. U bent er zo echt niet
mooier op geworden en aangezien men U beiden altijd als een sieraad van het park
heeft beschouwd ...’
‘Hoor je 't nu, Adelbert’, zei Aleida.
‘Dus moet het wel iets héél belangrijks zijn’, vervolgde Meester, ‘ik bedoel: datgene
dat U niet mag vergeten en waarvoor U een knoop in Uw hals hebt gelegd. Het is
zeker onbescheiden om te vragen wat voor belangrijks dat wel mag zijn ...?’
‘O nee, helemaal niet’, zei Adelbert. ‘Het is gewoon ... het is ... hé, ik ben het
vergeten.’
‘Maar die knoop in je hals dan!’ riep Aleida.
‘Die knoop vertelt het me ook niet! Ik ben het tòch helemaal vergeten!’ riep
Adelbert terug.
‘Ik zie het al: U behoort tot de echte, tot de dubbel en dwars
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vergeetachtigen’, zei Meester Pompelmoes. ‘Zo gaat het mij nu dikwijls ook. Knoop
in zakdoek of knoop in hals, wij vergeten alles. Gelukkig dat Joachim mij wel eens
helpt, maar hij is ook een tikje verstrooid en daarom heb ik nog een middeltje achter
de hand, waar U misschien ook iets aan heeft. Als U er belang in stelt ...’
‘Ik wil 't graag van U horen’, zei Adelbert beleefd terwijl Aleida al bezig was om
zijn hals uit de knoop te halen.
‘Wanneer ik iets wil onthouden’, sprak Meester Pompelmoes, ‘dan zeg ik tegen
mijzelf: Ach, 't is toch eigenlijk helemaal niet zo belangrijk als je wel dacht, je hoeft
het feitelijk niet te onthouden, je mag het rustig vergeten ... En dàn - dan onthoud ik
het júist. Ja, zo vreemd en tegen de draad in werkt vaak de menselijke geest. Probeert
U het ook eens...’
‘Ik hoop dat de geest van zwanen ook zo werkt’, zei Adelbert aarzelend.
‘In ieder geval maak je geen knopen meer in je nek’, zei Aleida. ‘Dàt helpt in geen
geval!’
‘Maar kom’, zei Meester, ‘wij moeten weer eens kijken waar De Fleurige Hond
en Gerrit de Tuinkraai zijn gebleven.’ En Meester en Joachim namen afscheid en
liepen verder door het park. Maar toen ze nog even omkeken, zagen ze de twee
zwanen in alle statigheid wegzeilen, de hals lang en slank en fier oprijzend uit de
borstveren.
‘Een prachtigmooi gezicht’, zei Meester. ‘En wezens die zo mooi zijn, die hebben
het toch niet nódig om van alles en nog wat te onthouden!’
Maar Joachim zei:
‘Een warme kachel heb ik nodig! Waar zitten die hond en die kraai nou weer? Zo
komen we nóóit thuis!’
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Meester Pompelmoes en zijn verwaarloosde auto
Jullie herinnert je misschien nog wel de Doremi, die muzikale auto van Meester
Pompelmoes die alleen maar wou rijden als je een liedje voor hem zong? Nu, die
auto was de laatste tijd weer bar ontevreden. Want niemand zong ooit meer een liedje
voor hem en niemand ging ooit meer eens een ritje met hem maken. Ja, Gerrit de
Tuinkraai kraste buiten in de tuin de hele dag dóór zijn liedjes - de Doremi stond in
een oud schuurtje dat als garage diende en móest 't wel horen - maar de auto hield
niet zo erg van het gezang van Gerrit. En bovendien: hij wou uit rijden! Maar Meester
Pompelmoes zag hij nooit meer: Meester vond het te druk op de wegen om er met
een auto op uit te gaan, vooral op zaterdag en zondag als hij vrij was. En Joachim
de Geleerde Kater en De Fleurige Hond hadden de laatste tijd weer zoveel avonturen
beleefd
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dat ze bijna waren vergeten dat die auto er nog was. De Doremi voelde zich
verschrikkelijk verwaarloosd en op een dag had hij er schoon genoeg van.
‘Als niemand meer met me wil rijden’, mopperde hij, ‘dan ga ik wel alléén. Dan
zing ik wel liedjes voor mezèlf!’
En hij begon ‘In 't groene dal, in 't stille dal’ te neuriën, bromde ondertussen tegen
het contactsleuteltje: ‘Draai je om!’ zodat er contact werd gemaakt; hij liet het
gaspedaal naar omlaag komen en de ‘pook’ van de versnelling de eerste stand
aannemen - en daar begon de Doremi langzaam te rijden. De deur van het schuurtje
stond halfopen, dus die werd gemakkelijk opzij geduwd, en een paar minuten later
kon je de Doremi op de weg zien die buiten de stad leidde. Het was een mooie dag
en de auto zei tegen zichzelf:
‘Zo hoort het. Een auto als ik behoort op de weg te zijn en niet in een bedompt
schuurtje te staan, zeker niet met dít weer! Ha, heerlijk, er weer eens op uit te trekken!’
Waarna hij luidkeels: ‘Ziet hoe 't stralende zonnelicht’ begon te zingen.
De automobilisten langs de weg voelden zich echter helemaal niet zo vrolijk toen
ze de Doremi hadden gezien. Integendeel: ze kregen de schrik van hun leven.
‘Zag je dat?’ riep een meneer tegen zijn vrouw. ‘Die auto die ons daarnet inhaalde?
Er zat niemand achter het stuur!’
Met trillende handen reed zo'n meneer dan naar de kant van de weg om te stoppen,
omdat hij zich niet in staat voelde verder te rijden, en om ruzie te maken met zijn
vrouw die natuurlijk weer niks had gezien.
En een vrachtwagenchauffeur die helemaal uit Italië was gekomen, wreef zich in
de ogen nadat de Doremi voorbij was gereden, porde zijn slapende maat wakker en
riep:
‘Neem jij 't over, Jan. 't Was geloof ik toch een beetje te zwaar
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voor me, deze reis! Ik begin spoken te zien! Een auto zonder een vent d'r in!’
En de Doremi reed vrolijk verder, allemaal stoppende auto's achterlatend en het
was nog een wonder dat er geen ongeluk gebeurde.
‘Toch eens kijken of ik nog wel zo hard kan als vroeger’, zei de Doremi tegen
zichzelf. ‘Ik heb daar zó lang in dat schuurtje gestaan!’
De auto schoot vooruit en de wijzer van de kilometerteller trilde hoe langer hoe
meer naar rechts.
‘Jahoor, ik ben nog goed in vorm’, zei de Doremi.
Maar toen kwam er van de andere kant een politieauto aanrijden.
‘Kijk die wagen daar 's!’ zei de ene agent tegen de andere. ‘Die gaat veel te hard!’
‘'t Lijkt ook wel of d'r niemand inzit’, zei de andere agent.
Maar de Doremi was zo snel voorbij gesuisd, dat de agenten nauwelijks tijd hadden
gehad om goed te kijken.
‘Onzin’, zei dan ook de eerste agent, ‘de bestuurder zal wat hebben laten vallen
en was net bezig om 't op te rapen!’
‘Da's dan dubbel gevaarlijk’, zei de tweede agent. ‘Keren maar! We gaan 'm
achterna!’
De politieauto keerde en met loeiende sirene suisde hij nu achter de Doremi aan.
De Doremi merkte dat op een gegeven moment natuurlijk en hij mompelde:
‘Huh, dachten ze misschien dat ik ze niet kon kwijtraken?’
En hij vloog een landweggetje in en dwars door een weiland heen en langs een
paar andere landweggetjes en ook door een paar bosjes kreupelhout - en toen reed
hij op een verlaten bosweg, waar niemand, zo dacht hij, hem zou kunnen vinden. Hij
reed nu ook wat langzamer en hij zong met zachte stem: ‘Waar in 't bronsgroen
eikehout, 't nachtegaaltje zingt’.
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Maar aan die bosweg kwam een einde en toen reed de Doremi weer op een echte
verkeersweg. Daarop had hij nog geen drie kilometer gereden, toen er plotseling van
alle kanten politieauto's en agenten op motoren op hem af kwamen rijden en hem
dwongen om te stoppen. Oja, en twee Wegenwachten waren er ook nog bij.
De agenten sprongen uit hun auto's en van hun motoren en één van hen, een hogere,
een Inspecteur van de Verkeerspolitie, riep:
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‘Waar is die dolleman van een bestuurder! De hele streek is gealarmeerd! Wie heeft
hem zien vluchten?’
De Doremi zei:
‘Bestuurder? Bestuurder? Kan ik mezelf soms niet besturen?’
‘Een sprekende auto?’ zei de inspecteur. ‘Dat is het nieuwste. Die autofabrieken
vinden steeds weer de nieuwste dingen uit om klanten aan te trekken. Dus jij wou
beweren, dat jij hier in je eentje en zonder bestuurder reed?’
‘Dat moet wel, inspecteur’, zei één van de agenten. ‘Het is haast niet te geloven,
maar we hebben allemaal meldingen gekregen van een vierwielig motorvoertuig dat
gezien werd zonder duidelijke aanwezigheid van een bestuurder achter het stuur.’
De Doremi werd nu toch wel een beetje bang van die hele politiemacht om hem
heen.
‘Ik kan het ook niet helpen’, zei hij met een huilerig stemmetje. ‘M'n baas neemt
me nooit meer mee uit rijden. Nou, wat moet je dan? Dan ga je alléén rijden.’
‘En wie is je baas dan wel?’ vroeg de inspecteur.
‘Meester Pompelmoes’, antwoordde de Doremi.
‘Aaaaaah’, zei de inspecteur, alsof hij zeggen wou: Die Pompelmoes, daar heb ik
van gehoord en van hem kun je zoiets verwachten.
‘Goed’, zei hij vervolgens. ‘Agenten, ik zal zelf deze wagen terugrijden naar zijn
eigenaar. Jullie hebben snel en voortreffelijk je plicht gedaan. Bedankt.’
Een uur later stond de inspecteur tegenover Meester Pompelmoes die juist van
school thuis was gekomen. De inspecteur vertelde wat er gebeurd was en voegde er
aan toe:
‘Dat zullen dan op zijn minst vier bekeuringen worden. Overschrijding van de
maximum snelheid, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder geldige papieren, en het
verkeer nodeloos in
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gevaar brengen. En dan mag U nog blij zijn dat U er zo af komt. En in het vervolg:
lèt U een beetje op die auto van U. Want U bent verantwoordelijk voor hem!’
Meester Pompelmoes was heel erg boos op de Doremi. Maar toen de inspecteur
was vertrokken, zei Joachim de Geleerde Kater:
‘Wat wilt U, Meester Pompelmoes? Die auto van ons is een bijzondere auto, maar
dan moet je 'm ook bijzonder goed behandelen en hem niet verwaarlozen.’
Waarop Meester, Joachim en De Fleurige Hond naar de Doremi toegingen - - en
de Doremi beloofde dat hij nóóit meer zoiets zou uithalen en Meester beloofde dat
ze nu iedere week tenminste één fijn ritje met hem zouden maken. En De Fleurige
Hond begon de Doremi meteen maar te wassen, want hij zat ònder het stof en zag
er uit als een landloper van een auto.
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Meester Pompelmoes heeft ruzie met Joachim
Meester Pompelmoes en Joachim, zijn Geleerde Kater, hadden ruzie. Joachim had
namelijk op een dag beweerd dat het eten van vis heel goed voor de hersenen was.
Dat gold voor mensen en voor katten en speciaal voor Geleerde Katers. Wanneer
een mens veel vis at, dan werd hij bijzonder verstandig en wanneer een Geleerde
Kater veel vis at, dan werd hij nog geleerder dan hij al was. Maar Meester
Pompelmoes hield niet zo erg van vis en hij vond zichzelf trouwens al verstandig
genoeg. Dus antwoordde hij Joachim:
‘Allemaal bijgeloof. Dat is één van die fabeltjes waarin een heleboel mensen en
katten geloven, maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs.’
‘O nee?’ vroeg Joachim. ‘Mag ik U dan een stukje voorlezen uit een boek dat ik
mij onlangs heb aangeschaft?’
En hij stak een boek in de hoogte waarop met grote letters stond: EET
VERSTANDIG EN WORDT VERSTANDIG door Prof. Dr. J. W. L. van der Graat,
Hoogleraar in de Voedingsleer. Vervolgens sloeg Joachim het boek open en begon
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een lang stuk voor te lezen, waarin de professor wetenschappelijk en met een heleboel
getallen bewees, dat juist in vis al die stoffen zaten die de hersenen zo nodig hebben.
Ja, de professor beweerde zelfs, dat wanneer iedereen in het vervolg alleen nog maar
vis met zo nu en dan een kropje sla zou eten, er veel minder ziektes op de wereld
zouden zijn en dat iedereen zich veel gezonder en vrolijker zou voelen.
‘'t Mocht wat’, zei Meester Pompelmoes, nadat Joachim ophield met lezen, ‘dat
is zo'n nieuwerwetse professor die denkt dat je met een rekenmachine alles maar kan
bewijzen. Wat zeggen mij al die rijen getallen en statistieken die zo'n professor daar
neerschrijft? Helemaal niets! Die nieuwerwetse professors, dat zijn net goochelaars,
ze goochelen met de ene rij cijfers na de andere en daarmee maken ze je zo duizelig
dat je op het laatst alles gelooft wat ze je vertellen. Maar ik niet! Goed en gezond
eten, dat kun je ook doen zonder al die cijfertjes! En zoals mijn grootmoeder zei:
Iedere dag vis verslapt de spieren. En daar voeg ik aan toe: als de spieren verslappen,
dan verslappen de hersenen ook. Afwisselend eten, dàt houdt lichaam en geest
gezond!’
‘Was Uw grootmoeder misschien ook professor in de Voedingsleer?’ vroeg
Joachim.
‘Mijn grootmoeder was de beste kokkin van heel Europa!’ riep Meester
Pompelmoes uit. ‘Als er een buitenlandse prins of zo iemand in ons land op bezoek
kwam, dan vroegen ze háár altijd om die man iets lekkers voor te zetten!’
‘Het gaat niet om lekker, hoewel ik persoonlijk een gebakken tongetje niet
versmaad’, zei Joachim, ‘maar het gaat erom dat vis het verstand scherpt. Die prinsen
en koningen van vroeger hebben vaak heel domme dingen gedaan, maar als ze altijd
vis hadden gegeten ...’
‘Nu is het genoeg!’ riep Meester Pompelmoes. ‘Ik begrijp
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allang dat je mij en De Fleurige Hond alle dagen vis wilt laten eten, omdat je dat zelf
zo lekker vindt! Maar daar komt niets van in! Vanavond eten we biefstuk en morgen
carbonade en overmorgen spaghetti en héél misschien overovermorgen een stukje
gebakken vis, omdat je zo aandringt en omdat we met ieders wensen rekening houden.
Maar hou nu op met die onzin uit die nieuwerwetse boeken!’
Joachim sloeg met een hooghartig gezicht het boek dicht en merkte op:
‘Ik begrijp niet hoe men U ooit voor een verstandige schoolmeester heeft gehouden,
die in dienst staat van Opvoeding en Wetenschap. U gedraagt U momenteel als een
dom en eigenwijs mannetje.’
‘Wat durf jij daar te zeggen!’ riep Meester woedend uit. ‘Jij durft mij dom en
eigenwijs te noemen! Een kater die nog maar een paar weken geleden zo stom was
om van de Eifeltoren te vallen toen we met vakantie in Parijs waren! Zal ik je eens
vertellen hoe ik over je denk?’
Meester begon Joachim uitvoerig te vertellen hoe hij over hem dacht en Joachim
zei een heleboel nare dingen terug en wat De Fleurige Hond ook probeerde om de
ruzie te sussen en ze met elkaar te verzoenen, het hielp allemaal niets. Het was ruzie
en het bleef ruzie, zo'n echte boze koppige ruzie, waarbij geen van de twee partijen
iets wil toegeven.
En het erge was dat die ruzie ook in de komende dagen voortduurde. Joachim
weigerde om iets van de biefstuk of van de karbonade te eten die Meester zo heerlijk
wist klaar te maken. En wanneer Meester Pompelmoes toevallig een beetje onhandig
deed, iets uit zijn handen liet vallen of over een vloerkleedje struikelde, dan mompelde
Joachim:
‘Dom, dom, dom. Dat zou nooit gebeurd zijn als U vis had gegeten.’
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En Meester maakte op zijn beurt allerlei opmerkingen tegen Joachim over katers die
dachten dat ze geleerd waren en over professoren die nog dommer waren dan katers
en al met al was er een verschrikkelijke stemming in het anders zo gezellige huis
van Meester Pompelmoes. Misschien kwam dat ook wel, doordat het de laatste dagen
zo benauwend warm was, je weet wel, dat soort weer waar iedereen prikkelbaar en
humeurig van wordt. Maar hoe dan ook, de stemming werd al erger en erger en op
een avond kwam het tot een uitbarsting. Die avond had Meester vis willen klaarmaken.
Maar omdat het zo warm was, had hij geen echt lekkere verse vis kunnen kopen en
daarom had hij maar een pakje diepvries-kabeljauw gekocht, van die reepjes die je
kunt bakken. Hij had de reepjes kabeljauw in de pan gedaan en daarna was hij een
boek gaan lezen en had hij de hele vis vergeten, met het gevolg dat alles aanbrandde.
Meester had toen in plaats van de vis een paar heerlijke omeletten klaargemaakt,
maar Joachim keek er heel vies naar en zei:
‘Omeletten. Omeletten van eieren. Slecht voor de gal. Terwijl vis goed voor de
hersenen èn voor alle andere organen is. Maar U heeft die vis natuurlijk expres laten
aanbranden ...’ ‘Wàt!’ riep Meester.
‘Of misschien ook niet’, ging Joachim verder, ‘maar dan blijkt uit de domheid
waarmee U die eenvoudige stukjes vis heeft laten zwartbranden, dat Uw verstand
hoe langer hoe meer te lijden krijgt van het gebrek aan vis. Zoals professor Van der
Graat zegt ...’
‘Dit hou ik niet langer uit!’ riep Meester. ‘Als het je hier niet bevalt, Joachim, dan
ga je maar.’
Joachim keek hem koeltjes aan en antwoordde:
‘Dat was inderdaad mijn plan. Waarom zal ik nog langer blijven in een huis waar
de nieuwste ontdekkingen van de
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wetenschap niet worden gewaardeerd? Ik ga mijn koffer pakken.’
De Fleurige Hond begon zo droevig te kijken, dat hij weer net als vroeger op een
Treurige Hond leek.
‘Meen je dat nu echt, Joachim?’ vroeg hij. ‘Kunnen jullie 't niet bijleggen? Jullie
zijn toch alle twee zo verstandig? En trouwens, wat moet je in je eentje op straat
doen, zonder huis, zonder baas? Hoe moet je aan de kost komen? Jij bent toch niet
het soort kater dat geschikt is voor een straatkattenleven ...’
‘O, ik red me wel’, zei Joachim. ‘Ik heb de eer U allen te groeten.’
En hij ging de kamerdeur uit, pakte zijn koffertje en verliet het huis.
Meester had al die tijd niets gezegd, want daar was hij veel te koppig voor, maar
hij schoof de rest van zijn eten opzij en
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ging triest met een boek in een fauteuil zitten. Als De Fleurige Hond iets tegen hem
zei, bromde hij maar wat en hij hield zijn boek finaal ondersteboven, zodat De Fleurige
Hond wel begreep dat Meester erg in de war was en hem verder met rust liet.
Er gingen dagen voorbij zonder dat ze iets van Joachim hoorden. Meester liep
knorrig door het huis of hij maakte lange wandelingen met De Fleurige Hond,
zogenaamd omdat lichaamsbeweging gezond was. Maar de hond merkte best dat
Meester overal rondkeek, in alle straten en zijstraten en in alle hoeken van het park,
alsof hij hoopte Joachim ergens te zien. 's Avonds gingen ze vroeg naar bed en Gerrit
de Tuinkraai klaagde erover dat ze nooit meer bij hem in de tuin kwamen zitten,
terwijl het juist zulk mooi weer was. En toen er bijna een maand voorbij was, bromde
Meester plotseling:
‘Die Joachim, dat is de meest eigenwijze kater die ik ooit heb meegemaakt.’
De Fleurige Hond vond het maar het beste om ja te knikken. ‘Hij kan toch wel
iets van zich laten horen’, ging Meester verder. ‘Al is het alleen maar om ons te laten
weten hoe het met hem gaat!’
De Fleurige Hond knikte weer.
‘Maar nee hoor’, vervolgde Meester. ‘Hij is zo koppig en eigenwijs, bijna net zo
erg als ...’
‘Als U’, zei De Fleurige Hond, die niet de hele tijd dóór wou blijven knikken.
‘Hm’, zei Meester. ‘Denk je dat? Nou, misschien heb je wel gelijk. Ik had natuurlijk
de wijste moeten zijn. Maar hoe zou het nu met hem gaan? Misschien zit hij wel
ergens in een achterbuurt te verhongeren. Die geleerde dieren, weet je, zijn niet erg
handig als het aankomt op de strijd om het dagelijks bestaan.’
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De Fleurige Hond schudde zijn treurige kop.
‘Ik zal morgen toch maar eens een advertentie in de kranten laten zetten’, zei
Meester. ‘Zoiets als: Kom Terug, De Vis Staat Voor Je Klaar. Als je ruzie hebt, dan
moet één de minste durven zijn. En wie de minste durft zijn, die is ook de wijste.’
‘Dat is waar’, knikte De Fleurige Hond.
‘Afijn’, zuchtte Meester. ‘Laten we nog maar even de televisie aanzetten voor we
naar bed gaan.’
Meester zette de televisie aan en juist verscheen er een omroepster op het scherm
die zei:
‘En nu volgt een vraaggesprek met Prof. Dr. J.W.L. van der Graat, hoogleraar in
de Voedingsleer, over het onderwerp: Vis als Voeding voor het Verstand. Een
bijzonderheid is, dat de professor in gezelschap zal zijn van een Geleerde Kater, met
welk dier hij de laatste weken vele proeven heeft genomen die zijn stelling: Meer
Vis, Meer Verstand, zullen bewijzen.’
‘Heb je ooit!’ riep Meester Pompelmoes. ‘Wat een slimmeling, die Joachim! Hij
is natuurlijk bij die gekke professor in huis gegaan, want dan was-ie er zeker van dat
hij elke dag vis zou krijgen.’
Op het scherm zagen Meester en De Fleurige Hond nu de professor, een kale man
met schelvisogen, en naast hem zat Joachim, de Geleerde Kater. De professor
beantwoordde een aantal vragen over hoe verstandig je wel kon worden als je maar
genoeg vis at - en op een gegeven moment vroeg de interviewer aan Joachim:
‘En U bent dus die Geleerde Kater die nòg verstandiger en geleerder is geworden
door het nuttigen van vis-achtig voedsel?’
‘Geleerder misschien wel’, antwoordde Joachim, ‘maar of ik wel zo verstandig
ben geweest, dat weet ik niet.’
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De vragensteller keek verbaasd en de professor keek verschrikt.
‘Kunt U dit antwoord misschien verduidelijken?’ vroeg de vragensteller.
‘Ja, dat kan ik’, antwoordde Joachim. ‘Ik houd nog steeds vol dat vis heel goed
voor het verstand is, maar als je vier weken achter elkaar vis hebt gegeten, zoals ik,
dan word je er echt wel een beetje misselijk van. En trouwens: de professor is een
ontzettend slechte kok, alle vis die hij klaarmaakt, smaakt precies hetzelfde. Die
smaakt naar karton, om precies te zijn. Nee, geef mij Meester Pompelmoes maar.
Die kan zo geweldig goed koken! En iedere dag weer iets anders. Ja, meneer de
vragensteller, vis is goed voor het verstand, maar afwisselend eten houdt lichaam en
geest gezond.’
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De professor hapte een paar keer naar adem en de vragensteller keek van de
hooggeleerde heer naar de Geleerde Kater, alsof hij niet goed wist wat hij met ze
aan moest. Joachim echter keek onverstoorbaar recht in de camera, zodat het in alle
huiskamers leek alsof hij de mensen recht in de ogen zag; vervolgens zwaaide hij
met zijn rechterpoot en zei:
‘Meester Pompelmoes en Fleurige Hond, als jullie toevallig kijken, vanavond nog
kom ik weer terug, hoor! Als ik welkom ben, tenminste. En hebben jullie dan
misschien nog een biefstukje in de ijskast?’
En daarna werd het scherm donker, totdat de omroepster verscheen die iets zei
over een technische storing.
Meester Pompelmoes zat breed lachend met zijn hoofd te schudden.
‘Het is me een lief diertje, die Joachim van ons’, zei hij. ‘Zag je die professor
kijken? Haha, als een vis op het droge! Gelukkig dat we nog biefstuk in de ijskast
hebben! Alsof Joachim het geróken heeft!’
Toen Joachim die avond bij Meester aanbelde, werd er met geen woord meer over
hun ruzie gepraat. Behalve dat Joachim zei, nadat hij zijn biefstuk had opgegeten:
‘Uitstekend gebakken. Fijn om weer thuis te zijn. Voorlopig maar geen vis meer
bij de maaltijd, hè, Meester Pompelmoes?’
‘Och’, zei Meester Pompelmoes, ‘jíj hoeft niet, maar zo tussen de middag een
zoute haring, daar kikker ik echt van op.’
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Meester Pompelmoes en het keurige jongetje
Bij meester Pompelmoes in de klas zat een keurig jongetje, dat Egbert heette. Het
was het keurigste jongetje dat Meester ooit in zijn leven had meegemaakt. Egbert
zei altijd heel netjes: ‘Goedenmorgen, Meester’ en ‘Goedenmiddag, Meester’ en
‘Alstublieft, Meester’ en ‘Dank U beleefd, Meester’ - en als Meester Pompelmoes
iets liet vallen, schoot hij onmiddellijk toe om het voor hem op te rapen. Zijn kleren
zagen er altijd proper uit en zijn schoenen waren altijd glimmend gepoetst en zijn
haar was met een kaarsrechte scheiding gekamd. Meester vond dat allemaal eerst
wel een beetje griezelig, maar Egbert kon goed leren en hij bezorgde Meester niet
de minste last in de klas, dus hij dacht: Keurige jongetjes moeten er ook zijn en wie
weet hoe ver hij het later nog brengt in de maatschappij. De kinderen van de klas
hadden Egbert in het begin natuurlijk wel getreiterd en hem aan zijn kleren getrokken
en zijn haar door de war gemaakt, maar Egbert bleef daar steeds heel kalm onder en
liet zich tot geen enkel vechtpartijtje verleiden, dus daar was de pret al gauw af. Ze
lieten
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hem nu met rust en Egbert zat keurig in zijn bank of wandelde keurig de speelplaats
op en neer en zei: ‘Pardon’ als één van de jongens per ongeluk tegen hem opbotste.
Maar op een keer bemerkte Meester Pompelmoes dat Egbert voor zijn doen nogal
onrustig was. Hij draaide de hele dag maar heen en weer en keek om de haverklap
uit het raam en zat met zijn handen in zijn haar en Meester had hem zowaar moeten
vragen om wat beter op te letten als hij iets aan het uitleggen was. En toen gebeurde
er ineens iets waarover Meester zo verbaasd was dat hij een hele stapel schriften uit
zijn handen liet vallen. Want Egbert klom plotseling boven op de bank, stak zijn tong
uit, trok een lange neus tegen Meester en riep: ‘Meester Pompelmoes is van lotje
getikt! Meester Pompelmoes is van lotje getikt!’ Waarna Egbert een rondedansje
maakte daar bovenop zijn bank.
Meester stond als verstijfd en ook de klas zat roerloos, want zelfs de lastigste
jongen van de klas had zoiets nooit durven doen, laat staan die keurige Egbert!
‘W-w-wat zei je daar?’ stotterde Meester helemaal onthutst. En Egbert stak opnieuw
zijn tong uit, trok een lange neus tegen Meester en riep vervolgens weer: ‘Meester
Pompelmoes is van lotje getikt!’
Een paar jongens begonnen nu toch te giechelen en Meester werd ontzettend
kwaad.
‘Stilte!’ riep hij. ‘En jij, Egbert, ga onmiddellijk in je bank zitten! Vooruit, ga
zitten, zeg ik je!’
Op dat ogenblik ging de bel van vier uur. De kinderen stonden aarzelend op en
Meester zei:
‘Ja, maak maar dat je wegkomt, jullie! Jij natuurlijk niet, Egbert, vooruit, ga in je
bank zitten, wij hebben vast nog wel iets met elkaar te bepraten, jongetje!’
Meester Pompelmoes wachtte tot alle kinderen behalve
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Egbert de klas uit waren. Egbert had zich nu in zijn bank laten zakken en hij keek
heel erg verschrikt en schuw voor zich uit. Meester zag dat wel; hij voelde zijn
boosheid wegebben en hij dacht: Daar zit meer achter. Toen hij naar Egbert toeliep,
kroop deze bijna helemaal weg in zijn bank, zo bang was hij geworden om wat hij
had gedaan.
‘Rustig maar’, zei Meester. ‘Probeer me alleen eens te vertellen waarom je die
malligheid uithaalt? Bovenop je bank heen en weer dansen en je tong uitsteken en
een lange neus trekken en roepen dat ik van lotje getikt ben. Hoe kòm je in
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vredesnaam tot zoiets? En dan vooral jíj, dat keurige jongetje!’
Egbert slikte een paar keer, maar daarna begon hij moedig: ‘Maar dat is 't 'm nu
juist, Meester. Ik bèn helemaal niet keurig!’
‘O nee?’ vroeg Meester. ‘Dat heb je dan goed verborgen gehouden, zeg. Behalve
daarnet natuurlijk. Dus je bent helemaal niet keurig?’
‘Nee, Meester’, zei Egbert. ‘Ik doe alleen keurig maar ik ben het niet.’
‘H'm’, zei Meester. ‘Ja, dat komt wel eens meer voor - vooral ook bij de grote
mensen, helaas. Maar jij bent nog een jongetje en zó moeilijk maak ik 't de kinderen
van mijn klas nu ook weer niet. Je mag van mij bèst eens wat uithalen. Als je niet
zo keurig bènt, waarom doe je dan net alsof?’
Egbert begon te huilen.
‘'t Komt allemaal door mijn tante’, snikte hij. ‘O, ze doet alles voor me, hoor, maar
ze is zelf altijd zo keurig en netjes en nou wil ze dat ik ook zo ben. En ze meent het
echt goed, dus ...’
Nu herinnerde Meester zich dat Egbert tijdelijk door een tante werd opgevoed
omdat zijn vader en moeder in het buitenland waren - ze werkten ergens in India
voor de Verenigde Naties. ‘Aha’, zei Meester Pompelmoes. ‘Dus je hebt zo'n keurige
tante. Aha. Nu begin ik er iets van te begrijpen. Ja, zo iemand kan heel lief zijn, maar
... Als ik aan m'n eigen zuster Emma denk ... Dit laatste was niet voor jouw oren
bestemd, Egbert, ik praatte in mijzelf. En nu heb je al dit hele jaar je best gedaan om
bijzonder keurig te zijn ... en plotseling, plotseling ... ging 't niet meer, hè?’
Egbert knikte dankbaar.
‘'t Was net of er iets in me ontplofte, Meester’, zei hij. ‘Als U
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wel eens even weg bent, dan klimmen de andere jongens soms ook op hun banken
...’
‘Oja?’ vroeg Meester. ‘Wie dan? Nee, zegt 't maar niet. Dat zou klikken zijn.’
‘Nee, dat zeg ik ook niet’, antwoordde Egbert. ‘Maar ik had dat óók altijd zo graag
willen doen en toen ...’
Meester knikte.
‘Goedgoed, ik kan er inkomen’, zei hij. ‘Maar was 't nu nodig om te roepen dat
ik van lotje getikt ben? Je had toch wel iets anders kunnen roepen, iets dat dichter
bij de waarheid was. Bijvoorbeeld: “Vertel nou nog eens één van die fijne verhalen
van je, Meester”.’
‘Néé’, zei Egbert, ‘want dan had ik iets áárdigs gezegd, zo echt iets van een keurig
jongetje dat beleefd wil zijn. En ik wou juist iets heel ráárs roepen, iets dat helemáál
niet keurig of beleefd was.’
Meester Pompelmoes zuchtte.
‘Begrijpelijk’, zei hij, ‘maar toch krijg je straf, want zulke
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dingen mogen maar niet straffeloos voorkomen. Honderd strafregels: Ik mag geen
onwaarheden over mijn Meester roepen. En nu gaan we samen naar je tante toe.’
Meester en Egbert wandelden samen naar het huis van Egberts tante. Dat was een
heel lief dametje, maar keurig, keurig! Nergens was ook maar een stofje te zien en
het stond er vol met prachtige porceleinen vaasjes en beeldjes en ze riep de hele tijd
maar: ‘O, gaat U alstublieft zitten. Als U zo heen en weer loopt, dan trilt mijn
porcelein nog stuk.’
Maar Meester liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Hij vertelde - nadat Egbert
even was weggestuurd - wat hijzelf vroeger als jongen allemaal had uitgehaald en
hij zei dat het voor een jongen niet erg was om een klein béétje keurig te zijn, maar
zo héél erg keurig - nee, zei Meester Pompelmoes, dat is niet eens gezond meer!
‘Och ja’, zei het dametje, ‘ik heb me ook al eens afgevraagd of ik nu de geschikte
persoon ben om Egbert op te voeden. Maar gelukkig komen zijn ouders over een
paar maanden terug. En ik begrijp heus wel wat U bedoelt ... Als ik Egbert nu eens
de zolderkamer geef, dan kan hij over de hele zolder zwerven en net zoveel rommel
maken als hij zelf maar wil.’
‘Dat zou al een heel goed idee zijn’, zei Meester Pompelmoes. De volgende dag
kwam Egbert met afgezakte kousen op school en de scheiding in zijn haar was ook
niet recht. En in het speelkwartier wist hij een paar jongens uit te dagen om met hem
te vechten, zodat hij wéér honderd strafregels van Meester Pompelmoes kreeg. Maar
Meester dacht: Gelukkig dat ik nu niet meer zo'n keurig jongetje in m'n klas heb.
Want ik werd er soms bepaald zenuwachtig van!
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Meester Pompelmoes en de Jubel-stofverwijderaar
Het huis van Meester Pompelmoes behoorde natuurlijk geregeld schoongemaakt te
worden, net als ieder ander huis. Meester en De Fleurige Hond ruimden soms zelf
zo'n beetje op en een enkele maal verwaardigde Joachim de Geleerde Kater zich om
wat stof af te nemen - maar tòch was het maar beter dat er twee keer in de week een
werkster kwam. Die werkster kon verschrikkelijk goed werken: ze boende en schrobde
en zeemde en poetste, netzolang tot het hele huis weer helder en proper was. Maar
erg aardig was ze niet. O, ze had geen slecht karakter, maar ze keek altijd knorrig en
vooral wanneer je haar bij het werk in de weg liep! ‘Vort!’ gromde ze dan.
‘Leeglopers! Lanterfanters! Laat een fatsoendelijke vrouw rustig werken!’ Dat gromde
ze net zo goed tegen De Fleurige Hond en Joachim als tegen Meester Pompelmoes
zèlf, zodat ze er alle drie voor zorgden om zo gauw mogelijk het huis uit te komen
wanneer Juffrouw Stien - zo heette die werkster - aan de slag ging. Meester moest
dan meestal tòch naar school - en De Fleurige Hond en De Geleerde Kater
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gingen de hele dag in het park wandelen. Zelfs Gerrit de Tuinkraai ging vaak met ze
mee, want, zoals hij zei: ‘Stel je voor dat ze eens een keer de tuin in kwam om het
onkruid te wieden. Dan zat ze me vast met de hark achterna! Ze kan niet tegen kraaien,
geloof ik!’
‘Nee, en ook niet tegen honden!’ zei De Fleurige Hond. ‘Of tegen Geleerde Katers’,
zei Joachim. En Meester Pompelmoes zuchtte: ‘Ik denk dat ze zelfs niet tegen
Meesters kan.’
Nu had die juffrouw Stien op een keer tegen Meester Pompelmoes gezegd:
‘Voor ik de volgende keer kom zorgt U er maar voor dat ik een nieuwe stofzuiger
heb. Met dat stuk oudroest van U kan ik niet meer zuigen.’
‘Stuk oudroest?’ vroeg Meester, ‘'t Is nog een heel goede stofzuiger. En 't was
echt geen goedkope: vijf en dertig gulden op de Rommelmarkt!’
‘Rommelmarkt!’ snoof juffrouw Stien. ‘Net zo'n rommelzooi als 't hier in huis
altijd is. Maar U heeft gehoord wat ik U zei: een nieuwe stofzuiger of ik steek geen
hand meer uit.’
Meester zuchtte en de volgende dag ging hij naar een zaak waar ze stofzuigers
verkochten. Het was een supermoderne zaak met supermoderne artikelen.
‘Een stofzuiger, meneer?’ vroeg de verkoper. ‘Ah, maar dan heb ik hier het
nieuwste van het nieuwste. Kijkt U eens, meneer, dit apparaat hier, oppervlakkig
gezien heeft het nog iets van een stofzuiger, maar in werkelijkheid is het een wonder
van 21e-eeuwse techniek.’
‘21e-eeuwse techniek?’ zei Meester. ‘Ik dacht dat we nog steeds in de 20e eeuw
leefden.’
‘De makers van dit apparaat niet’, antwoordde de verkoper. ‘Die zijn hun tijd
zover vooruit dat ze lachen, jawel, meneer, lachen om de armzalige 20e-eeuwse
techniek zoals die nog
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steeds wordt toegepast door de andere stofzuigerfabrikanten. Dit apparaat, deze
electronische stofverwijderaar/klopper/boener/wrijver/poetser ...’
‘Jaja’, zei Meester Pompelmoes, ‘als ie maar goed zuigt.’
De verkoper keek Meester even verwijtend aan en stelde toen zonder een woord
te zeggen de stofzuiger in werking.
Het was inderdaad een prachtig stuk techniek. De slede, zoals ze dat noemen, liep
op vier wieltjes en had een eigen motortje zodat je de slede niet hoefde voort te
trekken. En je hoefde niet eens zelf te zuigen als je dat niet wilde, want als je op een
knopje drukte, kwamen er zes slangen met zuignappen te voorschijn die uit eigen
beweging de grond in een ommezien schoonzogen, terwijl het apparaat zacht zoemend
voortbewoog.
‘Ze vinden wat uit’, zei Meester. ‘Maar ik moet zeggen dat ...’ En verder kwam
hij niet, want toen werd hij onderbroken door een vrolijke stem die uit het apparaat
kwam.
‘Jajaja, vrolijkheid maakt de arbeid licht!’ riep de stem. ‘Wat ziet U er weer stralend
uit, Mevrouwtje. Ja, hier spreekt Uw trouwe vriend en metgezel, de
Jubel-stofverwijderaar, altijd tot Uw dienst! U kunt er best even bij gaan zitten; kijkt U maar rustig toe hoe ik het stof verwijder. Maar misschien wilt U intussen een
muziekje horen? Luistert U maar ...’ En uit de stofzuiger klonk de vrolijke muziek
van een beatgroepje.
‘Wat is dàt?!’ riep Meester uit. ‘Heeft dat ding een ingebouwde radio?’
‘Een bandapparaatje’, zei de verkoper. ‘Het nieuwste snufje. Zorgt voor een
opgewekte stemming tijdens het werk - en zo hoeft de huisvrouw niet steeds naar
alle kamers een transistorradiootje mee te slepen. De programma's van de
Jubel-stofverwijderaar zijn door de beste specialisten in de moderne
amusementsmuziek samengesteld en kunnen door een een-
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voudige handgreep worden vernieuwd. En hoe vindt U die hartelijke warme stem en
die gezellige tekst? Ja, wij willen dat de Jubel-stofverwijderaar inderdaad de vrolijke
vriend en metgezel van de huisvrouw wordt. Maar, pardon, zuigt U zelf? In dat geval
moet U andere bandjes hebben, de bandjes voor alleenstaande heren zonder hulp in
de huishouding. Het zou wel gek staan als de Jubel-stofverwijderaar U steeds maar
met Mevrouw bleef aanspreken, haha.’
Meester Pompelmoes stond nog verbluft te kijken. Hij krabde zich eens achter het
oor en zei:
‘Tja, het is heel knap bedacht, allemaal, maar ik weet niet ...’
‘Op proef!’ riep de verkoper opgewekt uit. ‘U kunt de Jubel-stofverwijderaar gratis
een week op proef krijgen. Wat kunt U dáár nu aan verliezen.’
Meester Pompelmoes dacht na. Hij dacht: Misschien vinden huisvrouwen zo'n
ding wel leuk. Werksters misschien ook. En als dit apparaat echt zou bereiken dat
onze juffrouw Stien wat vrolijker werd onder het werk ... Die stem uit dat apparaat,
dat is bepaald een vriendelijke hartverwarmende en opwekkende stem, net zoals de
verkoper zegt ... En dan die muziek ... Ach, laat ik de proef maar eens nemen.
‘Goed’, zei hij, ‘een week op proef - en U heeft geen bandje waarop die stem
Juffrouw Stien zegt in plaats van Mevrouw?’
‘Nee, maar dat kan natuurlijk apart worden bijgemaakt’, zei de verkoper.
‘Dat zien we dan later wel’, zei Meester Pompelmoes.
Nog diezelfde dag werd de Jubel-stofverwijderaar bezorgd en de volgende dag
kwam juffrouw Stien.
‘Waar is de nieuwe stofzuiger?’ was het eerste wat ze zei.
‘Daar’, wees Meester Pompelmoes. ‘Het modernste van het modernste en bepaald
níet van de Ouwe Rommelmarkt.’
Juffrouw Stien snoof.
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‘Kijk’, vervolgde Meester, ‘men drukt op dit knopje ...’ - hij deed het en de stofzuiger
begon zachtzoemend voort te bewegen en zijn zes slangen met zuignappen kronkelden
over de grond.
‘Help! Help!’ riep juffrouw Stien. ‘Een monster! Een spin! Een inktvis!’
‘Ja, hij ziet er wat merkwaardig uit op het eerste gezicht’, zei Meester, ‘maar het
gaat er tenslotte om of ...’
‘Jajaja, vrolijkheid maakt de arbeid licht!’ riep de stem. ‘Wat ziet U er weer stralend
uit, Mevrouwtje. Ja, hier spreekt Uw trouwe vriend en metgezel ...’
‘Het monster praat! Het kan nog praten ook! En het durft mij Mevrouwtje te
noemen! Ik zàl je mevrouwen!’
Juffrouw Stien liep zo bang als ze was vastberaden naar de
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Jubel-stofverwijderaar toe en gaf hem onverwacht een harde trap met één van haar
zware schoenen! En nog een trap! En nog één! En de motor stopte, de stofzuiger
stond stil en al zijn slangen hingen slap op de grond.
‘Zo’, zei juffrouw Stien, ‘die is onschadelijk gemaakt! En U hoeft niet te denken
dat ik hier nog langer kom werken. Honden, katten en kraaien, dat is al erg genoeg,
maar spinnen en inktvissen en monsters van staal die nog praten ook en mij
Mevrouwtje noemen ... Ik heb er genoeg van! De groeten!’
Ze draaide zich om en liep snuivend de kamer uit, pakte haar hoed en jas en stampte
uit het huis, de voordeur keihard achter zich dichtsmijtend.
Het kostte Meester Pompelmoes vier bezoeken aan juffrouw Stiens adres, een
flinke loonsverhoging en een andere nieuwe stofzuiger - nu een gewone met een
lange steel en een ellenlang snoer - vóór juffrouw Stien weer wilde komen werken.
En de reparatierekening voor de Jubel-stofverwijderaar was vijf en tachtig gulden
en Meester had nog de grootste moeite om dat wonder van techniek door de winkel
te laten terugnemen. Juffrouw Stien bleef grommen en snauwen en ze keek nog
lelijker dan vroeger, maar Meester Pompelmoes zei:
‘Ach, ze zal misschien toch wel een best karakter hebben. En zelfs al was dat niet
zo - het is in elk geval twee dagen van de week schóón in huis!’
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Joachim en de dingen
's Morgens bij het ontbijt waren Meester Pompelmoes en zijn Geleerde Kater Joachim
weer eens in een geleerd twistgesprek verwikkeld. Ze hadden het over Dingen, dus
alles wat geen Mens, Dier of Plant is: tafels, stoelen, bloemenvazen, asbakjes,
pijpenschoonmakers, enzovoort.
‘En ìk zeg dat alle dingen dooie dingen zijn!’ riep Joachim uit. ‘Mensen kunnen
lopen en praten en lachen; dieren kunnen lopen en springen - en als ze zo bijzonder
zijn als wij, dan praten en lachen ze er ook bij -; maar dingen, dingen doen gewoon
niks. Die staan of liggen maar.’
‘Ik weet het nog zo net niet’, zei Meester Pompelmoes. ‘Het lijkt misschien of er
niet veel beweging in dingen zit, maar heb je wel eens geprobeerd om een
boordeknoopje vast te maken?’
‘Natuurlijk niet’, snoof Joachim. ‘Ten eerste draag ik geen boorden en ten tweede
zou ik, in geval ik wèl boorden droeg, moderne zonder boordeknoopjes dragen en
niet van die erfstukken uit 1900 zoals U!’
‘Ik moet nu naar school en heb geen tijd om verder te rede-
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twisten’, zei Meester, ‘maar ik hoop van harte dat je vandaag geen last met de dingen
krijgt. Ze horen het niet graag, weet je, dat iemand zegt dat ze maar dooie dingen
zijn.’
Joachim haalde zijn schouders op en Meester ging naar school.
‘Wel verdraaid’, zei Joachim tegen zichzelf, ‘daar is me De Fleurige Hond weer
de deur uit geglipt, die zit zeker weer bij zijn nieuwe vriendje, die hazewind van de
overkant. Kan ik de boel alleen opruimen!’
En zuchtend zette hij de bordjes en schoteltjes en kopjes in elkaar om ze naar de
keuken te brengen. Maar terwijl hij voorzichtig door de kamer liep, nam het bovenste
kopje opeens een sprongetje, viel op het tapijt en rolde in een hoek. De andere twee
kopjes, waar melk voor Joachim en water voor De Fleurige Hond in had gezeten,
sprongen het eerste kopje achterna en rolden ieder een andere kant uit. En daarna
glipten de bordjes en schoteltjes uit Joachims voorpoten en rolden ook overal heen,
behalve één dat in vier stukken brak. ‘Hé, wat vreemd’, zei Joachim, ‘ik laat anders
nooit iets vallen.’
Hij begon de kopjes op te rapen, maar het kostte een ontzettende moeite om ze te
pakken te krijgen. Ze rolden onder zijn poten vandaan en wanneer hij kopje nummer
twee eindelijk klemvast had, glipte het eerste weer op het kleed. Toen hij ze alledrie
hàd, bracht hij ze maar gauw naar de keuken en kwam terug voor de bordjes en
schoteltjes. Maar ook die lieten zich bijna niet pakken en hij sneed zich bovendien
aan één van de scherven van het gebroken bordje, terwijl een vork het op de een of
andere manier klaarspeelde om hem in zijn staart te prikken.
‘Ik begrijp er niets van’, mompelde Joachim toen de vuile boel eindelijk op het
aanrecht stond. ‘Het lijkt wel of alles
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behekst is vandaag! Ach, wat praat ik voor onzin. Dingen zijn maar dingen.’
Maar toen hij wilde gaan afwassen, nog steeds mopperend op De Fleurige Hond
omdat die hèm, een Geleerde Kater nota bene, alles alleen op liet knappen, deed de
kraan het niet. Na een half uurtje draaien en morrelen, deed de kraan het plotseling
wel, maar spoot alleen maar gloeiend heet water hoe hard Joachim ook aan de
koudwaterknop draaide, zodat hij bijna zijn snorharen verbrandde.
En zo ging het de hele dag. Het teiltje met afwaswater viel om en de dweil had
zich verstopt onder een half mud aardappelen en toen hij tussen de middag wat voor
zichzelf klaarmaakte - De Fleurige Hond was nog steeds niet komen opdagen - sloeg
de vlam in de pan waar hij een visje in bakte. Er stond elektrische stroom op de
stofzuiger en stoelen vielen zómaar op hem en alle tafelpoten leken wel naar hem te
willen schoppen. Meester Pompelmoes kwam om half vijf thuis en het eerste

Hans Andreus, Meester Pompelmoes en de mompelpoes

46
wat hij zag, was dat Joachim probeerde het stoffer en blik van achter de kachel
vandaan te hengelen, waar het op onbegrijpelijke wijze terecht was gekomen.
‘O, gelukkig dat U er bent, Meester!’ riep Joachim. ‘Het is een schandaal! De
Fleurige Hond is met zijn vriendje op stap en ik als Geleerde Kater moet mij verlagen
tot al het huishoudelijke werk - en wat het ergste is, alles in dit huis is tegen me!
Niets werkt mee! Alle dingen zijn tegen me: bordjes en kopjes en kranen en
stofzuigers en pannen en stoelen en tafelpoten ...’
‘De dingen, hè’, zei Meester. ‘Die dooie dingen. Ik heb je gewaarschuwd, ze
hebben natuurlijk gehoord wat je vanmorgen zei.’
‘Zelfs als ik ongelijk heb’, zei Joachim, ‘dan is het niet netjes van U om me dat
nog eens extra te laten merken. Maar wat doen we er nu aan? Hoe krijgen we de
dingen weer in een goed humeur? Als ze elke dag zo tegen me te keer gaan, kunnen
we beter een hulp voor alle dagen nemen.’
‘Die is niet te betalen’, zei Meester, ‘en stel je gerust: de dingen hebben nu gehoord
dat je je ongelijk hebt bekend - morgen zullen ze wel weer gewoon doen.’
En werkelijk, de volgende dag had Joachim niet de minste last meer met de dingen.
Maar toch liet hij De Fleurige Hond het meeste werk doen, uit voorzichtigheid en
ook omdat De Fleurige Hond heel wat huishoudelijk werk had in te halen. En 's
avonds begon Joachim aan een artikel voor het Wetenschappelijk Tijdschrift Der
Geleerde Dieren, dat als titel had: WAAROM DINGEN NIET ALLEEN MAAR
DINGEN ZIJN.
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Meester Pompelmoes als televisieomroeper
Op een avond zat Meester Pompelmoes rustig zijn krantje te lezen, in gezelschap
van zijn drie bijzondere huisdieren, Joachim de Geleerde Kater, De Fleurige Hond
en Gerrit de Tuinkraai. Plotseling viel zijn oog op een advertentie. Gevraagd:
TELEVISIEOMROEPSTERS OF -OMROEPERS, stond er. En daarna stond wat er
allemaal geëist werd: een goede uitspraak van het Nederlands, kennis van de moderne
talen en vooral: een prettig voorkomen.
‘Zeg’, begon Meester Pompelmoes tegen zijn bijzondere huisdieren, ‘zou dat niet
iets voor mij zijn?’ En hij las de advertentie voor.
‘Of dat iets voor U zou zijn?’ vroeg Joachim verbaasd. ‘Haha, ik zie het al, Meester
Pompelmoes als televisieomroeper!’
‘Waarom níet?’ vroeg Meester. ‘Wat mankeert er dan aan me? Spreek ik onze
mooie Nederlandse taal niet altijd zuiver uit? En wat talenkennis betreft, poeh, ik
ken wel twintig talen, Chinees en Bakwakpoeti inbegrepen.’
‘Wat is Bakwakpoeti?’ vroeg De Fleurige Hond.
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‘O’, zei Meester achteloos, ‘dat is een dialect uit de binnenlanden van Afrika.’
‘Goed, Meester’, zei Joachim, ‘dat U een geleerde schoolmeester bent, net zoals
ik een Geleerde Kater, dat weten we allemaal. Maar die laatste voorwaarde, dat
prettige voorkomen dat er verlangd wordt ...’
‘Wat wil je daarmee zeggen!’ riep Meester Pompelmoes. ‘Wou je soms beweren
dat ik géén behoorlijk voorkomen heb? Dat ik een oerlelijk en onsympathiek gezicht
heb? Een boevenkop misschien wel?!’
‘Natuurlijk niet’, antwoordde Joachim. ‘Maar daar bedoelen ze mee dat ze bij de
televisie een beetje aardig uitziende juffrouw willen hebben om om te roepen - of
een meneer die een nog jeugdig en niet onknap gezicht heeft.’ Meester Pompelmoes
begon alweer te sputteren en daarom vervolgde Joachim snel: ‘O, niet dat U speciaal
onknap zou zijn, helemaal niet, maar zo jeugdig bent U nu ook weer niet. U bent
zelfs al bijna kaal.’
Meester Pompelmoes voelde eens aan het kransje haar dat hij nog over had en zei
toen:
‘Nee, daar gaat het volstrekt niet om. Er staat hier: een prettig voorkomen - en
daar wordt mee bedoeld dat iemand een aangenaam en sympathiek uiterlijk moet
hebben. Er staat niet dat je even knap moet zijn als een jeugdige filmster. Trouwens,
voor de kijkers in de huiskamer zou het juist heel plezierig zijn als ze eens een
omroeper zagen die - hoe zal ik het zeggen - ook een beetje waardig, een beetje deftig
uiterlijk had. Ja, inderdaad, zoals ik. Nee, ik ga hier toch maar eens op schrijven.’
‘Maar hoe moet het dan met de school, Meester?’ kraste Gerrit de Tuinkraai, ‘U
kunt Uw klas op school toch niet zomaar in de steek laten?’
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‘Dat hoeft misschien ook niet’, antwoordde Meester. ‘De televisie begint bijna altijd
pas om kwart voor zeven en om vier uur gaat mijn school uit, dus dat haal ik
makkelijk.’
En wat zijn huisdieren verder ook zeiden, het hielp niets; Meester schreef een brief
op de advertentie waarin hij beweerde dat ze geen betere televisieomroeper konden
nemen dan Meester Pompelmoes.
Twee weken later kwam er antwoord van de televisie: hij moest maar eens naar
Bussum komen voor een proef. Meester reisde naar Bussum en stapte de studio
binnen. Daar zaten al een stuk of wat meisjes en jonge vrouwen en jongemannen die
graag omroepster of omroeper wilden worden. Ze dachten eerst dat Meester
Pompelmoes een soort regisseur was of een ander belangrijk persoon van de televisie.
Ze waren stomverbaasd toen ze hoorden dat Meester ook kwam solliciteren en twee
van de meisjes giechelden zelfs. Maar Meester keek ze heel streng aan, precies zoals
hij dat altijd in de klas deed, en meteen was het stil.
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Even later kwam de echte meneer van de televisie en de proeven begonnen. Meester
was het laatst aan de beurt en de meneer van de televisie keek hem aan en sprak
aarzelend:
‘Ah ... Ja ... Meester Pompelmoes. U bent al eens eerder voor de televisie geweest.
In een kwizz of zoiets, niet.’
‘Ik had zitting in een televisie-forum’, antwoordde Meester waardig, ‘en ik moet
zeggen dat al mijn vrienden en kennissen vonden dat ik het bijzonder goed dééd op
de beeldbuis.’
‘Hum’, zei de televisiemeneer. ‘Ja, maar dit soort werk ... Over het algemeen geven
wij daarbij aan jongere krachten de voorkeur, omdat het publiek ...’
‘Het publiek’, sprak Meester, ‘wil ook wel eens een omroeper zien die juist door
de waardigheid van zijn jaren en van zijn levenservaring vertrouwen inboezemt.’
‘Ja, hum, nou, vooruit dan maar’, zei de televisie-meneer, ‘een proef kunnen we
altijd nemen.’
En Meester werd voor de camera's gezet en moest aankondigingen voorlezen met
allemaal vreemde woorden er in - en alle mensen van de televisie, ook de
cameramannen en de andere technici, waren enthousiast. Ze hadden nog nooit zulk
mooi Nederlands gehoord, zeiden ze, en wanneer Meester bijvoorbeeld de naam van
een Japanse popzanger moest uitspreken, dan deed hij dat met zó'n mooi slissende
echt Japanse uitspraak dat ze dachten dat hij wel twintig jaar in Japan had gewoond.
De televisie-meneer zei na afloop dat Meester nog bericht zou krijgen, maar iedereen
wist al zeker dat hij zou worden aangenomen - en zo was het ook. Meester
Pompelmoes werd aangenomen als televisie-omroeper, ook - zoals er in de brief
stond - omdat men eens wilde zien welke indruk een wat rijper persoon als omroeper
op de kijkers zou maken.
Meester was natuurlijk bijzonder trots.
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‘Zie je wel’, zei hij tegen Joachim, maar verder zei hij maar niets, want het is nooit
aardig om zo héél erg te laten merken dat je lekker gelijk hebt.
De eerste avond dat Meester dienst deed als omroeper, ging alles heel goed. Behalve
één ding: wanneer Meester Pompelmoes iets had aangekondigd, wuifde hij met zijn
hand en zei: ‘En ook nog de groeten aan mijn bijzondere huisdieren, Joachim de
Geleerde Kater, De Fleurige Hond en Gerrit de Tuinkraai.’
‘Dat kunt U echt niet doen, hoor’, zeiden ze van de televisie.
‘U spreekt voor de kijkers en U mag geen persoonlijke boodschappen geven.’
‘O, neemt U me niet kwalijk’, zei Meester. En hij hield zich een paar keer in, maar
bij de allerlaatste aankondiging wuifde hij tòch weer met zijn hand en zei:
‘En nu ben ik over een uurtje thuis, jongens.’
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Hij kreeg weer een berisping en Meester beloofde beterschap. Maar ook alle volgende
avonden wanneer hij moest omroepen, was er altijd wel een ogenblik waarop hij zijn
belofte vergat en opnieuw met zijn hand wuifde en zijn drie bijzondere huisdieren
vanaf het scherm de groeten deed. De heren van de televisie werden hoe langer hoe
bozer en op het laatst zeiden ze:
‘Meester Pompelmoes, en nu nog één keer en U bent ontslagen.’
Meester hield het drie avonden vol om niet de groeten te doen. Maar aan het eind
van de vierde avond, daar wuifde hij weer met zijn hand en zei:
‘De groeten, jongens, ik kom eraan en Joachim, heb je nog wat in de ijskast voor
me staan?’ En daarna sloeg hij zijn hand voor zijn mond en zei: ‘O, daar ben ik weer
vergeten dat dat niet mag. Maar goed, dan neem ik meteen maar mijn ontslag. Als
ik niet eens wat tegen mijn bijzondere huisdieren mag zeggen, wat hebben ze er dan
aan om naar mij te kijken? Tot over een uurtje, jongens.’
En zo kwam het dat Meester Pompelmoes nog op het beeldscherm zijn ontslag
nam en iedere avond weer gewoon thuis zat. En dat vond hij wèl zo rustig en hij
wilde geen omroeper meer zijn, ook al kwamen er duizenden brieven van kijkers die
vroegen waar die gekke gezellige dikke omroeper toch gebleven was.
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Meester Pompelmoes en het onbewoonde eiland
Het was al veertien dagen vakantie maar Meester Pompelmoes had het nog steeds
niet over vakantieplannen gehad. En toen Joachim de Geleerde Kater daar eens
voorzichtig over begon, zei Meester Pompelmoes:
‘Op reis? Naar zee? Naar bos en hei? Naar 't buitenland? Ik denk er niet aan! Met
die tienduizenden, honderdduizenden vakantiegangers overal ... Nergens rust, nergens
een eenzaam plekje ...’
‘Goed, goed’, antwoordde Joachim, ‘dan blijven we thuis.’
‘Thuis?’ vroeg Meester Pompelmoes. ‘Met alle dagen kranten en televisie en altijd
mijn bijzondere huisdieren om me heen? De Fleurige Hond die altijd maar uit
wandelen wil en Gerrit de Tuinkraai met z'n eeuwige gekras en jij die steeds maar
over vakantie praat ... Nooit eens rust, nooit een ogenblikje voor jezelf ...’
‘Maar wat wilt U dàn?’ vroeg Joachim een beetje nijdig.
‘Ik wil’, begon Meester. ‘Ik wil ... Ach, ik wou dat ik op een onbewoond eiland
zat. Maar onbewoonde eilanden bestaan helaas niet meer.’
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‘Nou, dan máákt U er maar één!’ zei Joachim en hij liep weg en vertelde De Fleurige
Hond en Gerrit de Tuinkraai dat Meester wel weer in een heel raar humeur was.
Maar intussen dacht Meester Pompelmoes: Dan máákt U maar een onbewoond
eiland, zegt die brutale kater van me, maar het is lang geen slecht idee. Hier in mijn
tuin heb ik tenslotte mijn eigengemaakt zwembadje en als ik daar nu óók nog een
onbewoond eiland in maak ... Dan wordt het wel een kleintje maar zoveel ruimte
heb ik niet nodig. En dan zit ik misschien eindelijk eens rustig op m'n eentje ...
En Meester ging de tuin in, nam een grote schop en begon de aarde van de tuin
met zware schoppen vol middenin het zwembadje te mikken. Daar moest hij een
reuze zwaai met zijn armen voor maken, maar Meester was nog flink sterk en als hij
eenmaal iets wilde, dan dééd hij het ook, hoeveel moeite 't ook kostte. Laat in de
middag kwam al die aarde in het midden van het zwembadje boven het water uit.
Meester schepte nog een uurtje door en toen zei hij tegen zijn bijzondere huisdieren
die zwijgend stonden toe te kijken:
‘Zo, daar ligt mijn onbewoonde eiland. Daar ga ik op zitten, ik alléén, want niemand
van jullie mag er komen, en dan heb ik eindelijk eens wat rust. Jullie moeten je maar
zolang zien te redden, in het huis.’
‘O, wij vinden het best, hoor’, zei Joachim. ‘Voor ons is 't misschien ook wel eens
gezellig zonder baas. Maar hoe komt U aan eten en een dak boven Uw hoofd? Niet
dat 't mij kan schelen, maar als U verhongert of helemaal natregent en longontsteking
krijgt, geven ze ons de schuld.’
‘Ik laat me aanspoelen, net als een schipbreukeling’, zei Meester, ‘en ik zal er voor
zorgen dat er ook nog twee kisten aanspoelen, één met blikjes eten en de ander met
wat oude kleren en een paar boeken ...’ Meester zag Joachim afkeu-
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rend kijken en hij vervolgde haastig: ‘Dat mag best! Robinson Crusoë had ook nog
een heleboel dingen van 't wrak van zijn schip. En die kisten, wel, daar bouw ik een
hut van. Heerlijk, helemaal in mijn eentje in mijn hut op mijn onbewoonde eiland!’
Joachim haalde zijn schouders op, De Fleurige Hond keek treurig en Gerrit de
Tuinkraai tikte heel eventjes met zijn poot tegen zijn voorhoofd of waar bij kraaien
iets zit dat je een voorhoofd kunt noemen. Maar Meester Pompelmoes zag niets; hij
ging zijn kisten klaarmaken, gooide ze in het water, gaf ze een zetje en dook er zelf
in zijn zwembroek achteraan. ‘Gaan jullie nou maar naar binnen!’ riep hij. ‘Het is
niet de gewoonte dat iedereen staat te kijken als er iemand op een onbewoond eiland
aanspoelt!’
De dieren gingen naar binnen en Meester spoelde met zijn kisten al na precies drie
en een halve seconde aan op het onbewoonde eiland. Want het zwembadje was maar
klein en met dat eiland erin natuurlijk helemáál. Meester sjorde de kisten de wal op,
haalde de conservenblikjes en de flesjes coca-cola, de oude kleren en de boeken er
uit - en ook nog een bijl en een hamer en spijkers, want hij wilde zijn hutje gebouwd
hebben voor het donker was. En dat lukte hem aardig, want de zon was nog lang niet
onder toen hij al voor zijn piepkleine hutje zat en met een spijker probeerde om een
blikje appelmoes open te maken, de blikopener had hij namelijk vergeten. Zijn
bijzondere huisdieren zaten voor het raam naar hem te kijken, maar Joachim zei:
‘Kom, laten we maar een hapje eten maken en daarna televisie gaan kijken, want
als Meester ons ziet, wordt hij weer kwaad. Gun 'm zijn onbewoonde eiland maar
even, het gaat wel over.’
Meester Pompelmoes had het die nacht toch behoorlijk koud
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in zijn hutje, maar toen hij de volgende morgen opstond, zei hij:
‘Hè, wat een rust en eenzaamheid! Daar mag ik wel een paar ontberingen voor
lijden.’ En hij ontbeet met een blikje sardientjes en ging vervolgens langs het water
lopen om te zien of er misschien nog iets was aangespoeld. Hij vond warempel een
kistje met een paar dekens en een butagas-primusje en een doosje lucifers erin - dat
kistje had Joachim 's nachts nog in het water van het zwembadje gegooid, omdat hij
het ook weer niet leuk vond als Meester kou moest lijden en nooit eens warm eten
kreeg.
‘H'm, Robinson Crusoë had géén butagas-primusje’, mompelde Meester, ‘die
moest het met een kampvuur doen. Maar nouja, toen bestonden er nog geen primussen
en bovendien is dit eiland volkomen onbegroeid zodat ik geen stapels hout kan
hakken, dus laat ik er maar dankbaar voor zijn.’
En hij ging voor zijn hutje zitten om een boek te lezen en 's middags en 's avonds
maakte hij een blikje warm en 's nachts sliep hij heerlijk onder de dikke dekens.
Zo ging het wel een week lang en in die tijd kwam geen van zijn bijzondere
huisdieren in de tuin, expres niet, zodat Meester werkelijk het gevoel kreeg dat hij
op een echt onbewoond eiland zat.
Maar toen Joachim na die week 's morgens weer eens door het raam gluurde, zag
hij Meester aan de rand van het water staan, de hand boven de ogen en rondturend
alsof hij de hele horizon afzocht.
‘Ha!’ riep Joachim. ‘Hij begint er al genoeg van te krijgen. Hij staat al op de uitkijk.
Of er niet toevallig een schip aankomt! Maar láát 'm nog maar even, hoor! Hij moet
maar eens leren wat het is in volstrekte eenzaamheid te leven!’
Nee, Meester scheen het niet meer zo prettig te vinden op zijn
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onbewoonde eiland. Hij liep de hele dag dat eilandje rond en doordat het maar zo
klein was, liep hij het minstens zo'n duizend keer in de rondte. En 's avonds warmde
hij niet eens meer een blikje op boven het primusje, maar zat zielig naar de zon te
kijken die achter de schutting van de tuin onderging.
De volgende morgen zei Joachim:
‘Kom, nu gaan we Meester maar eens redden.’
Er stond nog één kist in de schuur, nogal een grote, waar het nieuwe gasfornuis
in had gezeten. Samen met De Fleurige Hond wist Joachim die kist naar de rand van
het zwembadje te krijgen. En daarna riep hij:
‘Ahoy! Ahoy! Hé, U daar op het onbewoonde eiland!’
‘Ja?’ riep Meester terug.
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‘Wij komen U redden! Wij zetten een boot voor U uit!’ riep Joachim.
De Fleurige Hond en hij wierpen de kist in het water en gaven hem een flinke zet.
De kist dreef naar het eiland en Meester sprong er in. Al peddelend met zijn handen
kwam hij na precies vier en een halve seconde bij Joachim en De Fleurige Hond aan,
terwijl Gerrit de Tuinkraai boven zijn hoofd fladderde.
‘Gelukkig’, zuchtte Meester. ‘Ik had àl mijn boeken uit! 't Werd nu toch wel èrg
eenzaam. Maar jullie zijn reuze aardig geweest. Zoals jullie me gered hebben, bijna
net echt. Ik heb werkelijk het gevoel of ik fijn op een onbewoond eiland heb gezeten.’
‘Zo’, zei Joachim. ‘Dat is leuk. Maar als we vandaag al die rommel van dat eiland
hebben opgeruimd, zullen we het dan eens hebben over onze plannen voor de rest
van de vakantie? U bent nu toch wel uitgerust, niet?’
‘Joachim’, zei Meester Pompelmoes, ‘jij vergeet ook nooit iets, hè?’
En Meester Pompelmoes moest drie weken met zijn bijzondere huisdieren in het
buitenland uit kamperen, op een verschrikkelijk drukke camping, met allemaal
transistor-radio's, en het regende natuurlijk ook nog de hele tijd.

Hans Andreus, Meester Pompelmoes en de mompelpoes

59

Meester Pompelmoes en de aardige spiegel
Meester Pompelmoes slenterde wat over de Oude Rommelmarkt toen hij plotseling
temidden van een hoop oude meubelen zo'n grote langwerpige spiegel zag waarin
je jezelf van top tot teen kunt bekijken. Het was een heel ouderwetse spiegel en het
verguldsel van de rand-met-bloemetjes-en-bladeren was wel iets afgebladderd. Maar
het was toch nog een heel mooie spiegel, vond Meester Pompelmoes, en juist wat
hij nodig had voor in de gang bij de kapstok. Na enig loven en bieden kocht hij de
spiegel voor twintig gulden van de koopman en voor nog een rijksdaalder toe kon
hij het zware ding per bakfiets bij zich thuis laten bezorgen.
Toen de spiegel diezelfde middag bij hem werd afgeleverd, zei Joachim, de
Geleerde Kater van Meester Pompelmoes:
‘Wat is dat voor een gevaarte? O, een spiegel uit het jaar nul! Afschuwelijk, met
die gouden lijst met al die tierelantijntjes.’ Maar Meesters andere bijzondere huisdier,
De Fleurige Hond, dacht er gunstiger over.
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‘Een mooi degelijk stuk’, zei hij. ‘Komt zeker uit het huis van een familie van
verarmde adel. Zoals jullie weten behoor ik tot de beroemde jachthondenfamilie van
de Van Heideland Overvelds en ...’
‘Ja, van die familie van je weten we alles af’, grauwde Joachim, ‘maar ik vind dat
ding een onding.’
Gerrit de Tuinkraai kwam door het keukenraam binnenvliegen, zag de spiegel en
begon er zich meteen in te bewonderen. Terwijl hij brokstukjes uit zijn liedjes kraste
nam hij allerlei houdingen aan, want als een echte artiest bestudeerde hij zich graag
in een spiegel en kon het hem weinig schelen wàt voor één het was.
Meester Pompelmoes had zijn bijzondere huisdieren maar even laten begaan. Nu
echter haalde hij een hamer en een grote holle duim, sloeg de holle duim in de muur
van de gang en hing de spiegel op. Een klein beetje overhellend zodat je je er werkelijk
van top tot teen in kon bekijken.
Alles went - en na een paar dagen waren Meester en zijn bijzondere huisdieren al
zo aan de spiegel gewend dat ze hem nauwelijks meer opmerkten. Maar op een dag
trok Meester voor de spiegel zijn jas aan want het was nog fris buiten - en hij bekeek
zijn spiegelbeeld en mompelde in zichzelf:
‘Ik word er niet jonger op. Ik krijg hoe langer hoe meer rimpels en van dat beetje
haar dat ik heb, blijft hoe langer hoe minder over. O, ik wou dat ik mezelf daar in
die spiegel zag zoals ik vróeger was. Jong en knap en sterk: de oude Pompelmoes,
nee, ik bedoel natuurlijk de jonge Pompelmoes van vroeger!’
Nauwelijks had hij dit gezegd, of hij zag tot zijn grote verbazing dat zijn
spiegelbeeld veranderde. In plaats van een schoolmeester met een buikje en een
brilletje en niet zoveel haar meer, stond daar plotseling een jonge man in de spiegel,
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met dicht krullend haar en een stralende glimlach op zijn knappe gezicht.
‘Maar ... maar ...’ stamelde Meester Pompelmoes, ‘dat bèn ik zoals ik vroeger
was! Zo zag ik er vroeger uit! Het is ongelooflijk! Wat een aardige spiegel dat hij
me zomaar even naar mijn eigen jeugd laat kijken!’
Hij riep er zijn bijzondere huisdieren bij en ook zij zagen de jonge Pompelmoes
daar in de spiegel en waren natuurlijk net zo verbaasd.
‘Zou het met jullie ook lukken?’ vroeg Meester Pompelmoes.
‘Joachim, zou jij jezelf niet willen zien zoals je in je jeugd was?’
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‘Waarom zou ik dat willen?’ vroeg Joachim. ‘Ik ben nog jong genoeg. En om mezelf
nu te zien als zo'n dodderig pluisjespoesje dat nog niet eens goed kan lopen, daar
voel ik niets voor. Nee, ik zou mezelf juist nog een beetje flinker en groter willen
zien. Meer een beetje tijgerachtig. Tijgers zijn wel niet van die geleerde dieren, maar
prachtig om te zien.’
En zodra had Joachim dit verlangen uitgesproken of ook zijn spiegelbeeld
veranderde en daar stond een schitterende tijger in de spiegel.
‘Ik geloof dat ik 't begin te begrijpen’, zei Meester Pompelmoes. ‘Die spiegel laat
je aan jezelf zien zoals je graag zou willen zijn. Ik een flink stuk jonger en Joachim
als een tijger ... En het aardigste is dat die spiegel ook aan jùllie laat zien hoe knap
ik vroeger wel was! Een reuze aardige spiegel, ik kan niet anders zeggen!’
Meester Pompelmoes wilde er nog langer over doorpraten, maar De Fleurige Hond
viel hem in de rede.
‘Nou ik! Nou ik!’ riep hij. En hij stelde zich op voor de spiegel en zei: ‘Wat is het
edelste dier van de wereld? Welk dier is het meest van adel? De leeuw natuurlijk
want hij is koning van de dieren. En ik geloof dat ik best iets van een leeuw wegheb
als je maar goed kijkt.’
En jahoor, in plaats van De Fleurige Hond staarde een trotse leeuw vanuit de
spiegel naar Meester en zijn huisdieren. Gerrit de Tuinkraai moest het nu natuurlijk
ook proberen en hij zag zichzelf als een beroemde zanger die deftig in avondkostuum
stond te buigen voor een enthousiast publiek.
‘Een reuze aardige spiegel’, zei Meester Pompelmoes. ‘Andere spiegels geven je
altijd het gevoel niet veel zaaks te zijn, maar deze vervult je diepste verlangens, als
je hem die tenminste maar even vertelt. Zo wordt het een plezier om naar je eigen
spiegelbeeld te kijken.’
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En een plezier wàs het - de eerste dagen en weken. Meester en zijn bijzondere
huisdieren waren niet voor de spiegel weg te slaan. Meester bewonderde zichzelf als
knappe jongeman; Joachim en De Fleurige Hond konden er maar niet genoeg van
krijgen zichzelf als tijger en als leeuw te zien; en Gerrit de Tuinkraai stond de hele
tijd voor de spiegel te krassen: ‘Zien jullie wel? Beroemd ben ik! En wat zie ik er
mooi uit in die dure kleren!’
Maar toch - na die eerste dagen en weken begon de belangstelling voor de spiegel
minder te worden. Meester Pompelmoes begon zelfs nogal somber te kijken als hij
langs de spiegel liep en het viel hem op dat zijn bijzondere huisdieren hoe langer
hoe minder in de gang kwamen waar hij hing. Joachim en De Fleurige Hond bleven
liever stilletjes in de kamer zitten en ze zagen er helemáál niet uit als een tijger en
een leeuw; ze leken eerder wat schuw alsof ze iedere dag een pak slaag kregen. En
Gerrit de Tuinkraai zat in zijn boom achterin de tuin en vertoonde zich bijna helemaal
niet meer.
En op een avond zei Meester Pompelmoes:
‘Die spiegel - o, 't is een reuze áárdige spiegel, hoor - maar ik ben er toch niet meer
zo blij mee. Weten jullie wat het is? Ik zie mezelf wel als een jonge knappe
Pompelmoes daar in die spiegel, maar als ik op straat loop en ik kom mezelf in een
spiegelruit tegen, dan zie ik daar weer die oude Pompelmoes met zijn buikje en een
kalend hoofd - en dat is dan zó'n teleurstelling, hè!’
't Is maar goed dat U 't zegt’, zei Joachim, ‘want denkt U dat ik 't leuk vind als ik
bijvoorbeeld omlaag kijk en ik zie daar die kleine kattepootjes in plaats van machtige
tijgerklauwen ...’
‘En ik dan!’ riep De Fleurige Hond. ‘Als ik mijn leeuwemanen wil schudden, dan
wapperen alleen mijn oren maar. En als ik
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een trots gebrul wil laten horen, dan zeg ik alleen maar woef-woef.’
‘En ik kan mijn eigen krassende stemgeluid niet meer verdragen’, zei Gerrit de
Tuinkraai die door het tuimelraam binnen was gevlogen. ‘Want dan denk ik: is dat
nou de stem van een beroemde zanger?’
Meester Pompelmoes zweeg een paar minuten en vervolgens zei hij:
‘Nee. We moeten blijven die we zijn en niet denken - al is het maar voor het
ogenblik dat we voor die spiegel staan - dat we méér en mooier en beter zijn. Die
spiegel gaat naar zolder.’
‘Gelukkig’, zuchtten zijn bijzondere huisdieren.
De spiegel ging naar zolder en er kwam een moderne spiegel zonder rand voor in
de plaats. Maar een enkele keer - eens per jaar misschien - sloop Meester of één van
de bijzondere huisdieren stilletjes de zoldertrap op. En dan zeiden de anderen:
‘O, die gaat naar de aardige spiegel. Maar laat hem maar. Hij heeft zeker eventjes
genoeg van zijn gewóne spiegelbeeld van elke dag weer!’
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